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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Захист трудових прав, збереження життя і 

здоров’я учасників виробничого процесу – один з ключових пріоритетів 

сучасного цивілізованого суспільства. Відповідно до міжнародно-правових 

актів та Конституції України, людина, її життя і здоров’я, недоторканність і 

безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Особи, які працюють, 

мають права на належні, безпечні та здорові умови праці, а держава 

забезпечує захист і виступає гарантом дотримання таких прав. Відтак, 

загальні принципи державної політики в галузі охорони праці, визначені 

законодавством України, спрямовані на створення належних, безпечних і 

здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним 

захворюванням, адаптацію трудових процесів до можливостей робітника з 

урахуванням стану його здоров’я, психологічних та інших особливостей, що 

кореспондується із засадами захисту здоров’я працівників, визначеними в 

конвенціях Міжнародної організації праці та директивах Європейського 

Союзу. 

За офіційними даними Державної служби України з питань праці 

(Держпраці), упродовж 2015 року на вітчизняних підприємствах смертельно 

травмовано 374 особи, а загалом зареєстровано 1274 випадки із 

смертельними наслідками, що сталися на виробництві (щодо 900 випадків 

складено акти за формою Н-5, за якими 638 подій визнано такими, що не 

пов’язані з виробництвом, тобто близько двох третин від усіх летальних). За 

даними Держгірпромнагляду (2013–2014 роки) і Держпраці (2015 рік, в 

Україні спостерігається зменшення кількості випадків смертельного 

виробничого травматизму: з 538 загиблих – у 2013 році до 374 – у 2015 році. 

Водночас ці показники не можна вважати цілком об’єктивними у зв’язку з 

численними вадами правового та організаційного характеру, що впливають 

на їх формування. До того ж офіційна статистика не враховує тіньову 
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зайнятість населення, рівень якої останніми роками суттєво збільшився (за 

різними оцінками до 30–40 %).  

Серед чинників, які негативно впливають на стан охорони праці, 

найвпливовішими визнано зношеність виробничих фондів, невідповідність 

робочих місць санітарно-гігієнічним нормам і правилам, використання 

технічних засобів без обліку та обов’язкових дозволів, недоліки трудової 

дисципліни, порушення режимів праці й відпочинку та ін.  

Вирішення проблем охорони праці щодо забезпечення пріоритету 

життя і здоров’я осіб, які працюють, стосовно до результатів виробничої 

діяльності, створення безпечних та здорових умов праці, неможливе без 

ефективної роботи системи державного нагляду і контролю та сучасних, 

адаптованих до міжнародних стандартів, механізмів адміністрування. 

Суспільні відносини в галузі охорони праці як об’єкт адміністративно-

правового регулювання характеризуються певними особливостями, зокрема 

розгалуженою діяльністю, на яку поширюється таке регулювання, 

багаторівневою системою нормативно-правових актів, а також специфікою 

власне охорони праці як правового інституту.  

Удосконалення адміністративно-правового регулювання охорони праці 

шляхом розроблення нових, більш ефективних його форм і методів можливе 

на основі всебічного вивчення та аналізу поняття і змісту, генези становлення 

та розвитку цієї сфери правовідносин, оцінки сучасного стану цього 

інституту, з’ясування причин недостатньої ефективності правозастосовних 

механізмів у діяльності суб’єктів публічної адміністрації, порівняльно-

правового аналізу моделей адміністративно-правового регулювання охорони 

праці в зарубіжних країнах, комплексного опрацювання міжнародних 

правових документів. 

Науковим підґрунтям дисертації стали праці дослідників 

адміністративного права та процесу: А. В. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, 

О. А. Александрова, О. М. Бандурки, Ю. П. Битяка, І. Л. Бородіна,  

В. М. Гаращука, З. С. Гладуна, І. П. Голосніченка, Т. О. Гуржія, 
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О. В. Джафарової, Є. В. Додіна, Р. А. Калюжного, С. В. Ківалова, 

В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, І. Ф. Коржа, Т. О. Коломоєць, 

О. Д. Крупчана, О. В. Кузьменко, Д. М. Лук’янця, А. Ф. Мельника, 

О. І. Миколенка, О. М. Музичука, Н. Р. Нижник, О. Ю. Оболенського, 

В. І. Олефіра, О. І. Остапенка, С. М. Тимченка, В О. Шамрая, 

Ю. С. Шемшученка та ін. 

Окремі питання адміністративно-правового регулювання охорони праці 

розглядали О. В. Баклан, І. М. Булгаков, Д. В. Зеркалов, Г. І. Красних, 

В. Д. Мельгунов, Л. О. Остапенко та ін. 

Науковий та практичний інтерес становлять також дослідження 

проблем охорони праці в інших галузях права, зокрема роботи 

М. Г. Александрова, В. С. Андрєєва, В. І. Прокопенка, В. Г. Ротаня (трудове 

право); Р А. Майданика, О. Г. Бондар, У. П. Бек (цивільне право); В. І. 

Борисова, С. Я. Лихової, О. В. Таран (кримінальне право, криміналістика) та 

ін. 

Зважаючи на вагомий внесок згаданих науковців у вирішення різних 

проблем охорони праці, питання адміністративно-правового регулювання 

цієї сфери правовідносин залишаються нерозв’язаними. Відсутні комплексні 

цільові наукові дослідження з відповідної проблематики, які ґрунтуються на 

сучасному законодавстві та правозастосовній практиці, враховують зміни, 

що відбулись в системі органів публічної адміністрації. Це вплинуло на 

обрання теми дисертаційного дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до Загальнодержавної соціальної 

програми поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого 

середовища на 2014–2018 роки, затвердженої Законом України від 4 квітня 

2013 року  

№ 178–VІІ. Напрям дослідження узгоджується з положеннями Стратегії 

національної безпеки України (Указ Президента України від 26 травня 

2015 року № 287/2015). Тема дисертації відповідає Пріоритетним напрямам 
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розвитку правової науки на 2011–2015 роки, затвердженим Постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 24 вересня 

2010 року № 14. 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розроблення науково 

обґрунтованих пропозицій і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення 

адміністративно-правового регулювання охорони праці з урахуванням 

сучасного стану законодавства та правозастосовної практики, а також 

зарубіжного досвіду.  

Для досягнення зазначеної мети було поставлено такі задачі: 

– з’ясувати поняття та зміст охорони праці, визначити його як об’єкт 

адміністративно-правового дослідження; 

– висвітлити історіографію становлення та розвитку адміністративно-

правового регулювання охорони праці в Україні; 

– охарактеризувати основи державної політики у сфері охорони праці; 

– визначити поняття механізму адміністративно-правового 

регулювання охорони праці; 

– розкрити зміст правового регулювання охорони праці; 

– з’ясувати адміністративно-правові основи діяльності та 

повноваження органів публічної адміністрації щодо охорони праці; 

– порівняти досвід адміністративно-правового регулювання охорони 

праці в інших країнах, визначити можливість імплементації окремих 

положень  

у національне законодавство; 

– визначити підстави та форми взаємодії органів публічної 

адміністрації та інших суб’єктів щодо попередження порушень 

законодавства про охорону праці;  

– уточнити підстави притягнення до адміністративної відповідальності 

за порушення законодавства про охорону праці, запропонувати заходи щодо 

удосконалення законодавчого забезпечення адміністративної 

відповідальності за правопорушення відповідної категорії. 
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Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері адміністративно-

правового регулювання охорони праці.  

Предмет дослідження – адміністративно-правове регулювання охорони 

праці. 

Методи дослідження. Використано сукупність загальних та 

спеціальних методів наукового пізнання, обрання та поєднання яких 

зумовлено темою, метою, предметом, об’єктом, задачами дослідження. 

Діалектичний метод застосовано для з’ясування сутності досліджуваних 

явищ в єдності їх змісту та форми, визначення сутності та змісту 

адміністративно-правового регулювання охорони праці (розділи 1–3); логіко-

семантичний метод – для визначення низки важливих понять та їх змісту, 

таких як охорона праці, адміністративно-правове регулювання, публічна 

адміністрація, поглиблення понятійного апарату (підрозділи 1.1, 2.1, 2.3); 

історико-правовий метод – для вивчення ґенези адміністративно-правового 

регулювання охорони праці (підрозділ 1.2); порівняльно-правовий метод – 

для здійснення компаративістського аналізу національного і зарубіжного 

законодавства та практики його застосування (підрозділ 3.1); структурно-

функціональний метод – для дослідження повноважень органів публічної 

адміністрації у сфері охорони праці (підрозділ 2.3); метод документального 

аналізу – для вивчення й узагальнення результатів діяльності органів 

публічної адміністрації (підрозділ 3.2); статистичний та соціологічний 

методи – для одержання та узагальнення емпіричних даних (підрозділи 2.1, 

2.2, 2.3, 3.2, 3.3). 

Емпіричну базу дослідження становлять дані офіційної статистики, 

узагальнення, інформаційні листи, роз’яснення, результати правозастосовної 

діяльності Державної служби України з питань праці (2015 рік), Державної 

служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (з 2012 року 

до передачі повноважень Держпраці), Міністерства соціальної політики 

України, Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та 

праці (за 2012–2015 роки); результати опитування 230 працівників 
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підприємств різних форм власності та галузей виробництва (будівництво, 

сільське господарство, машинобудування, меблева промисловість, 

поліграфія, харчова промисловість), 78 працівників Держпраці 

(Держгіпромнагляду) у Київській, Харківський, Хмельницькій, Вінницькій 

областях. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що робота 

є першим в Україні комплексним монографічним дослідженням 

адміністративно-правового регулювання охорони праці з урахуванням 

сучасного стану національного законодавства, правозастосовної практики та 

відповідного зарубіжного досвіду. У дисертації обґрунтовано наукові 

положення та висновки, що мають теоретичне та практичне значення, 

зокрема: 

вперше: 

– сформульовано поняття адміністративно-правового регулювання 

охорони праці як державного впливу на суспільні відносини у сфері охорони 

праці з боку уповноважених суб’єктів за допомогою адміністративно-

правових засобів шляхом застосування сукупності адміністративно-правових 

методів з метою забезпечення прав працюючих на безпечні та здорові умови 

праці; 

– визначено та розкрито основні форми взаємодії публічної 

адміністрації у сфері охорони праці та інших суб’єктів щодо забезпечення 

конституційного права громадян на належні, безпечні, здорові умови праці 

з урахуванням їх повноважень та завдань, а саме: 1) оперативний обмін 

інформацією, надання необхідних для роботи матеріалів і нормативних 

документів; 2) спільне опрацювання пропозицій щодо профілактики 

нещасних випадків на виробництві;  3) ознайомлення з планами роботи в 

частині проведення спільних перевірок, розроблення планів спільних 

перевірок суб’єктів господарювання; 4) державний нагляд (контроль) за 

дотриманням вимог нормативно-правових актів охорони праці; 5) аналіз 

причин і чинників, що призвели до аварій і нещасних випадків; 6) спільне 
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інформування органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

об’єднань роботодавців, правоохоронних органів про систематичні 

порушення законодавства про охорону праці та внесення пропозицій щодо 

притягнення до відповідальності осіб, які порушують законодавство про 

охорону праці; 7) координація дій під час розслідувань нещасних випадків на 

виробництві з метою забезпечення об’єктивності, правильного визначення 

причин і розроблення профілактичних заходів щодо їх недопущення; 

8) забезпечення виконання профілактичних заходів згідно із затвердженими 

планами роботи та графіками перевірок підприємств; 9) участь у проведенні 

семінарів-навчань з керівниками суб’єктів господарювання з питань охорони 

праці, причин та обставин нещасних випадків; 10) підбиття підсумків 

проведення спільних дій, їх оприлюднення в засобах масової інформації; 

11) інформування населення через засоби масової інформації про стан 

охорони праці, причини, обставини нещасних випадків на піднаглядових 

підприємствах; 12) здійснення взаємного контролю; 

– запропоновано класифікацію нормативно-правових актів у сфері 

охорони праці: за місцем суб’єктів правотворчості в системі органів публічної 

адміністрації (акти вищого, центрального, локального рівнів); за сферою дії 

нормативно-правових актів (загальні та спеціальні правові акти, що 

регулюють діяльність у соціально-економічній, санітарно-гігієнічній, 

організаційно-технічній і лікувально-профілактичній сферах); 

– на основі аналізу правозастосовної практики запропоновано 

концептуальне бачення структури й змісту базового нормативно-правового 

акта, який би врегульовував порядок прийняття окремих нормативних 

документів з охорони праці;  

– сформульовано пропозицію стосовно виділення адміністративних 

проступків, що посягають на право працівників на безпечні та здорові умови 

праці, в окрему статтю «Порушення вимог законодавчих та інших 

нормативних актів про охорону праці» Кодексу України про адміністративні 

правопорушення; 



12 
 

удосконалено: 

– поняття охорони праці як одного з напрямів державної соціальної 

політики, спрямованої на створення належних, безпечних і здорових умов 

праці, забезпечення відповідних прав робітників; 

– наукове бачення елементів механізму адміністративно-правового 

регулювання охорони праці в діяльності органів публічної адміністрації; 

– дефініції «адміністративно-правове регулювання», «механізм 

адміністративно-правового регулювання», «публічна адміністрація», 

«адміністративна відповідальність за порушення законодавства про охорону 

праці», «адміністративний проступок у сфері охорони праці»; 

дістало подальший розвиток:  

– наукові положення щодо державного регулювання охорони праці 

в аспекті реалізації адміністративно-правових форм і методів;  

– уявлення про організацію публічного адміністрування охороною 

праці в різні історичні періоди; 

– систематизація зарубіжного досвіду щодо адміністративно-правового 

регулювання охорони праці; 

– теоретичні положення інституту охорони праці як об’єкта 

адміністративно-правового регулювання; 

– наукові підходи до дослідження змісту правопорушень у сфері 

охорони праці та особливостей застосування адміністративних санкцій за їх 

учинення. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

запропоновані теоретичні положення, висновки і пропозиції впроваджено 

та може бути використано у:  

– законотворчій діяльності – при внесенні змін та доповнень до Закону 

України «Про охорону праці», інші законодавчі акти з питань регулювання 

охорони праці (довідка Інституту законодавства Верховної Ради України); 
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– правозастосовній сфері – для вдосконалення діяльності органів 

публічної адміністрації у сфері охорони праці (лист до Державної служби 

України з питань праці); 

– навчальному процесі – для підготовки лекцій, навчальних програм, 

тестових завдань, а також під час проведення різних видів занять з дисциплін 

«Адміністративне право», «Адміністративний процес» (акти Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна», Національної 

академії внутрішніх справ). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертації обговорено на міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференціях і семінарах, зокрема: «Актуальні питання теорії та 

практики застосування сучасного вітчизняного та міжнародного права» 

(Київ,  

11–12 липня 2014 року); «Сучасні проблеми правової системи та 

державотворення в Україні» (Запоріжжя, 27–28 лютого 2015 року); 

«Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє» (Харків, 6–7 

листопада 2015 року). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження 

оприлюднено у восьми наукових публікаціях, серед яких чотири статті – 

у наукових фахових виданнях з юридичних наук, включених до переліку 

МОН України, одна – у зарубіжному періодичному виданні, а також три – 

у збірниках тез наукових доповідей, оприлюднених на науково-практичних 

конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ОХОРОНА ПРАЦІ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Поняття та зміст охорони праці 

 

Відповідно до Конституції, Україна – соціальна держава, відтак, 

державна політика орієнтована, насамперед, на створення умов для розвитку 

та гідного життя людини.  

Однією з головних складових життя людини є трудова діяльність, а до 

основних конституційних прав людини належить право на працю та 

забезпечення її безпечних умов задля збереження життя і здоров’я людини у 

процесі трудової діяльності.  

Як зазначає В. М. Андріїв, трудові права являють собою достатньо 

розгалужену систему можливостей, завдяки яким людина може реалізувати 

свої здібності та забезпечити собі гідне існування і розвиток [28, с. 12]. 

Для правильного розуміння сутності та усвідомлення конкретного 

призначення різних трудових прав, зокрема права на безпечні і здорові умови 

праці, доцільно звернутись до їх принципів. На нашу думку, найбільш 

прийнятною у контексті дослідження убачається класифікація принципів, 

запропонована а у юридичній літературі, згідно з якою їх поділяють на три 

групи: 1) принципи, що сприяють залученню до праці, забезпеченню 

зайнятості раціональному використанню робочої сили; 2) принципи, 

спрямовані на забезпечення високого рівня умов праці й охорони трудових 

прав; 3) принципи, що розкривають сутність виробничої демократії та 

сприяють розвиткові особистості працівника у процесі праці [76; 196, 

с. 90; 134, с. 52].  

До першої групи належать принципи, які зумовлюють правове 

забезпечення виникнення трудових відносин, а саме:  
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– принцип свободи праці, заборона примусової праці (ст. 43 Конституції 

України, ст. 5, 21, 494 КЗпП України;  

– право на працю, захист від безробіття, на допомогу у 

працевлаштуванні, матеріальну моральну підтримку при безробітті (ст. 43 

Конституції України, ст. 2, 51, гл. ІІІ та гл. ІІІ-А КЗпП України);  

– принцип рівноправності прав, заборона дискримінації у праці (ст. 24 

Конституції України, ст. 21 КЗпП України).  

До другої групи належать принципи, які розкривають зміст принципів 

першої групи, конкретизують можливість реалізації цих принципів у 

безпосередньому процесі здійснення трудових відносин:  

– забезпечення права на справедливу винагороду не нижче 

встановленого державою мінімуму оплати праці;  

– єдності диференціації умов праці; 

– договірного характеру трудових відносин;  

– визначеності трудової функції;  

– матеріальної зацікавленості у результатах праці тощо.  

До третьої групи належать принципи, які забезпечують працівникам 

захист їх інтересів як у процесі праці, так у випадку звільнення. До цієї групи 

належать такі принципи як:  

– забезпечення охорони праці здоров’я працівників;  

– стабільності трудових відносин; 

– свободи об’єднання й активної участі трудящих у встановленні умов 

праці та захисті своїх інтересів [184, с. 83]. 

У процесі трудової діяльності, люди вступають у різні відносини, серед 

яких центральне місце належить правовим відносинам. Такі відносини мають 

комплексний характер та регулюються різними нормами права. 

У цій системі особливе місце займає право на безпечні і здорові умови 

праці [62-70; 130; 131]. Закон України «Про охорону праці» визначає основні 

положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону 

їхнього життя та здоров'я в процесі трудової діяльності, на належні, безпечні 
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та здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної 

влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації 

охорони праці в Україні. 

Охорона праці, як соціальне явище, правова та наукова категорія, 

навчальна дисципліна розглядається та досліджується у різних галузях знань. 

Це пояснюється багатоманітністю її проявів у різних сферах суспільного 

життя, пов’язаних із використанням праці. 

У літературі представлені її характеристики у політичному (як політична 

програма держави), економічному (грошові та інші витрати на реалізацію 

охорони праці), медичному аспекті (безпосередній вплив стану охорони 

праці на конкретному підприємстві на здоров’я працівників). Як міжгалузева 

правова категорія та об’єкт правового регулювання, охорона праці 

досліджується у конституційному, цивільному, податковому, трудовому, 

адміністративному, кримінальному та інших галузях права.  

Визначення та розуміння охорони праці, як об’єкта адміністративно-

правового регулювання, передбачає потребу у комплексному підході, який 

враховує багатозначний та міжгалузевий характер цього поняття, що 

дозволить правильно визначити мету, задачі та структуру дослідження [206, 

с. 82].  

У сучасній науці охорону праці розглядають у широкому та вузькому 

розумінні. У широкому значенні, під охороною праці розуміють сукупність 

правових норм, що регулюють увесь комплекс суспільних відносин у сфері 

застосування праці. До них належать також норми, що забороняють 

необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу чи незаконне звільнення, що 

встановлюють максимальну тривалість робочого часу та мінімальну 

тривалість часу відпочинку тощо. Сукупність норм, що регулюють 

встановлення безпечних та нешкідливих умов праці з метою запобігання 

негативному впливу виробничого середовища на життя та здоров'я 
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працівників, – розглядають як поняття охорони праці у вузькому значенні 

[173, с. 360]; [212, с. 127].  

У. П. Бек зазначає, що у вузькому значенні – це один з інститутів 

трудового права, який охоплює норми, що регулюють відносини із створення 

безпечних і нешкідливих умов праці. У широкому значенні охорона праці є 

сукупністю всіх норм трудового права, оскільки кожна з них спрямована на 

захист життя і здоров'я працівників. У надширокому розумінні охорону праці 

формують норми, що належать до різних галузей вітчизняного права і 

виходять за межі трудового права, але за своїм призначенням безпосередньо 

спрямовані на забезпечення безпечних і здорових умов праці та нагляд і 

контроль у цій сфері. Такими зокрема, можна вважати норми кримінального, 

адміністративного права, права соціального забезпечення, що визначають 

види і порядок юридичної відповідальності за порушення норм охорони 

праці, умови страхування і відшкодування в разі настання нещасних випадків 

на виробництві і професійних захворювань та деякі ін. Охорона праці як 

об’єкт правового регулювання, розглядається крізь систему суспільно-

трудових відносин. Її формують відносини з дотримання працівником і 

роботодавцем технічних правил, норм, стандартів поводження із засобами 

виробництва, санітарно-гігієнічних вимог до умов виробництва та 

виробничого середовища та щодо розслідування і обліку нещасних випадків 

на виробництві і професійних захворювань. Сюди належать також відносини 

з організації та фінансування охорони праці на виробництві і нейтралізації 

шкідливих впливів виробничого та психологічного характеру на працівників 

під час роботи [38, с. 5, 15].  

С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко, зазначають, що закріплене в ст. 1 

Закону України «Про охорону праці» поняття охорони праці розглядається 

законодавцем у широкому значенні – як узгоджена комплексна система 

безпеки життя і здоров’я найманого працівника в процесі виконання 

покладених на нього трудових обов’язків. У вузькому юридичному 

тлумаченні, термін охорона праці означає конкретний правовий інститут 
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трудового права, що об’єднує норми, безпосередньо спрямовані на певне 

забезпечення умов праці, які є безпечними для життя і здоров’я працівників. 

Норми цього інституту покладають на роботодавця та його посадових осіб 

певний комплекс конкретних обов’язків, виконання яких має забезпечити 

безпеку праці, збереження здоров’я, працездатності і життя людини в процесі 

реалізації її здатності до праці, оздоровлення та покращення умов праці [153, 

c. 593–594]. 

Інші вчені, переважно, мають подібні погляди щодо широкого та 

вузького розуміння охорони праці. Так, у широкому розумінні під охороною 

праці розуміється фактично все трудове право загалом, оскільки його норми 

враховують і захищають права й інтереси працівників. У вузькоспеціальному 

розумінні під охороною праці, зазвичай, розуміють норми окремого 

однойменного інституту, що містяться в різних джерелах права. До них 

належать такі: 1) норми, що містять вимоги щодо забезпечення здорових і 

безпечних умов праці, запобігання виробничому травматизму, загальним і 

професійним захворюванням; 2) норми, що гарантують право працівника на 

працю в умовах, які відповідають вимогам безпеки й гігієни, а також захист 

працівника, в разі отримання травм або захворювань у період роботи, 

особливо травм і захворювань, пов’язаних із виконанням його трудових 

обов’язків; 3) норми, що забезпечують участь працівників і професійних 

спілок у встановленні умов праці; 4) норми, що забезпечують здійснення 

нагляду й контролю за реалізацією зазначених вимог у галузі охорони праці; 

5) норми, що встановлюють відповідальність за порушення в галузі охорони 

праці [199, c. 481–482].  

Правовий інститут охорони праці включає норми, які встановлюють 

права й обов’язки роботодавця та працівників із питань безпеки й гігієни 

праці, а також норми, що конкретизують їх: правила та інструкції з охорони 

праці; спеціальні норми щодо компенсації й пільги для осіб, які працюють у 

важких, шкідливих або небезпечних умовах; норми щодо охорони праці 

жінок, неповнолітніх і осіб зі зниженою працездатністю; норми, які 
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регулюють фінансування та організацію роботи з охорони праці; правила 

розслідування й обліку нещасних випадків на виробництві [198, c. 419].  

П. Д. Пилипенко зазначає, що охорона праці як інститут, являє 

сукупність правових норм, що регулюють відносини з охорони життя, 

здоров'я та працездатності шляхом встановлення безпечних і здорових умов 

праці. До цього інституту належать норми, що встановлюють загальні вимоги 

охорони праці; профілактичні норми, спрямовані на попередження 

виникнення виробничого травматизму і професійних захворювань; норми, 

що встановлюють обов'язки роботодавців та працівників з питань охорони 

праці; норми, що містять додаткові заходи охорони праці окремих категорій 

працівників. Як правовий принцип, охорона праці відображає зміст усіх норм 

трудового права, які за своєю сутністю спрямовані на охорону здоров'я та 

працездатності працівників. У цьому значенні, охорона праці є галузевим 

правовим принципом, оскільки відображає його соціальну спрямованість на 

захист трудових прав працівників [197, с. 392]. 

Отже, із наведених та інших наукових положень убачається, що поняття 

охорони праці має комплексний характер і розглядається як правовий 

інститут, правовий принцип, елемент трудових правовідносин та система 

законодавства.  

Для виокремлення та визначення поняття охорони праці як об’єкта 

адміністративно-правового регулювання, потрібно проаналізувати низку 

специфічних дефініцій, які належать до цього інституту та пов’язані з ним.  

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про охорону праці», охорона 

праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-

технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та 

засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини 

у процесі трудової діяльності. Отже, у законодавчій конструкції 

акумульовано та визначено головні складові охорони праці, а конкретизація 

їх змісту потребує звернення до інших нормативно-правових актів та 

документів.  
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Правовою основою заходів з охорони праці є Конституція України, чинні 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана ВРУ, закони 

України та нормативно-правові акти (Укази Президента, Постанови КМУ, 

нормативно-правові акти про охорону праці (НПАОП) (питання правового 

регулювання будуть окремо розглянуті у наступних підрозділах). 

Соціально-економічні заходи передбачають надання пільг і компенсацій 

працівникам, які працюють зі шкідливими і небезпечними умовами праці; 

створення умов для економічної зацікавленості роботодавця і працівника у 

поліпшенні умов і підвищенні безпеки праці; соціальне страхування 

працівників роботодавцем; фінансування заходів з охорони праці; 

відшкодування роботодавцем працівнику збитків у разі каліцтва.  

Роботодавцем є власник підприємства, установи, організації або 

уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, 

господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю. 

Працівник – це особа, яка працює на підприємстві, в організації, 

установі та виконує обов’язки або функції згідно з трудовим договором 

(контрактом). 

Шкідливі та небезпечні умови і характер праці визначаються як умови і 

характер праці, за яких унаслідок порушення санітарних норм і правил 

можливий вплив небезпечних і шкідливих чинників виробничого середовища 

в значеннях, що перевищують гігієнічні нормативи, і психологічних факторів 

трудової діяльності, які викликають функціональні зміни в організмі, котрі 

можуть призвести до стійкого зниження працездатності чи порушення 

здоров’я працівників.  

Безпеку праці розуміють як стан умов праці, за якого відсутній 

виробничий травматизм, або подібно – як умови, за яких виключено вплив на 

працівника небезпечних і шкідливих виробничих факторів. У Наказі МОЗ 

№ 248 від 8 квітня 2014 року «Про затвердження Державних санітарних норм 

та правил» безпечні умови праці» визначено як стан умов праці, за якого 

вплив на працівників шкідливих та небезпечних виробничих факторів 
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усунуто або їх рівні не перевищують граничнодопустимих значень [156]. 

Безпека виробничого процесу передбачає його здатність відповідати вимогам 

безпеки праці в умовах, встановлених нормативно-технічною документацією. 

Безпека виробничого устаткування – здатність устаткування зберігати 

безпечний стан під час виконання заданих функцій у певних умовах 

протягом встановленого часу. 

Організаційно-технічні заходи спрямовані на забезпечення рівня 

організації праці на підприємстві й прийняття технічних рішень з охорони 

праці для всього технологічного процесу, окремого обладнання, 

інструментів, які б виключали вплив на працівників небезпечних виробничих 

факторів, а також виключали б або зменшували б до допустимих норм вплив 

на робітників шкідливих виробничих факторів.  

До організаційних заходів з охорони праці належать: правильна 

поведінка працівників, чітке й своєчасне проведення інструктажів і контролю 

знань з охорони праці; правильне планування робочих місць; правильна 

організація праці; застосування безпечних способів праці; дотримання 

встановленого ходу технологічного процесу; справний стан засобів 

колективного та індивідуального захисту. Технологічними (інженерними) 

заходами і засобами охорони праці є: застосування технічно досконалого та 

справного обладнання, інструментів і пристроїв, транспортних засобів 

колективного захисту (огорож, запобіжних пристроїв, блокування 

сигналізації, системи дистанційного управління, спеціальних засобів). 

Отже, організаційно-технічні заходи – це широкий діапазон заходів із 

охорони праці, що на практиці передбачає створення служби охорони праці 

та забезпечення її необхідними вимірювальними приладами, нормативними 

документами та необхідною виробничою площею; розподіл посадових 

обов’язків між керівниками та спеціалістами з охорони праці; забезпечення 

контролю за дотриманням працівниками правил охорони праці; організація 

навчання, перевірки знань та інструктажу працівників; проведення атестації 

робочих місць за умовами праці та сертифікація робіт з охорони праці; 
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усунення або зменшення ступеня впливу шкідливих і небезпечних 

виробничих факторів; застосування нових безпечних машин, механізмів та 

обладнання, технологій і матеріалів, підвищення дисципліни праці та її 

складових (трудової, виробничої та технологічної); планування та 

фінансування заходів з охорони праці, інформування працівників про 

наявність (відсутність) шкідливих та небезпечних факторів, стану охорони 

праці в організації та ін.  

Для правильного розуміння окремі терміни, що стосуються 

організаційно-технічних заходів так само потребують тлумачення. А саме:  

атестація робочих місць за умовами праці – це комплексна оцінка всіх 

факторів виробничого середовища і трудового процесу, соціально-

економічних чинників, які впливають на здоров’я і працездатність 

працівника в процесі трудової діяльності;  

виробниче приміщення являє замкнутий простір у спеціально 

призначених будівлях і спорудах, у яких здійснюється трудова діяльність 

людей, а виробниче середовище – це сукупність фізичних, хімічних, 

біологічних і соціальних чинників, що діють на людину в процесі праці; 

небезпечний виробничий фактор розуміють як небажане явище, яке 

супроводжує виробничий процес і дія якого за певних умов може призвести 

до травми або іншого раптового погіршення здоров’я працівника (гострого 

отруєння, гострого захворювання) і навіть до раптової смерті. У Наказі МОЗ 

№ 248 від 8 квітня 2014 року «Про затвердження Державних санітарних норм 

та правил» небезпечний виробничий фактор визначено як фактор середовища 

і трудового процесу, що може бути причиною гострого захворювання 

(отруєння), раптового різкого погіршення здоров’я або смерті.  

У згаданому наказі надано також низку інших понять:  

умови праці – сукупність факторів виробничого середовища і трудового 

процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини під час 

виконання нею трудових обов’язків;  
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робоче місце – місце постійного чи тимчасового перебування 

працюючих в процесі трудової діяльності;  

шкідливий виробничий фактор – фактор середовища або трудового 

процесу, вплив якого на працівника за певних умов (інтенсивність, 

тривалість дії тощо) може спричинити професійне або виробничо 

обумовлене захворювання, тимчасове або стійке зниження працездатності, 

підвищення частоти соматичних та інфекційних захворювань, призвести до 

порушення здоров’я як працівника, так і його нащадків;  

шкідливі умови праці – стан умов праці, за якого рівень впливу одного 

або більше факторів виробничого середовища та/або трудового процесу 

перевищує допустимий [156]. 

Санітарно-гігієнічні заходи передбачають дослідження впливу 

виробничих факторів на людину та встановлення допустимих значень цих 

факторів на робочих місцях, визначення конкретних параметрів виробничих 

факторів на робочих місцях, а також відповідності умов на робочих місцях 

вимогам нормативних документів. Тут санітарні норми – це норми, 

положення і правила, які регламентують умови праці. Виробнича санітарія – 

комплекс організаційних, гігієнічних і санітарно-технічних заходів і засобів, 

спрямованих на запобігання або зменшення дії на працівників шкідливих 

виробничих факторів або система організаційних та технічних заходів, 

спрямованих на усунення потенційно небезпечних факторів і запобігання 

професійним захворюванням та отруєнням. Гігієна праці – це комплекс 

заходів і засобів щодо збереження здоров’я працівників, а також 

профілактики несприятливого впливу на них виробничого середовища та 

трудового процесу. Гігієнічна характеристика умов праці – це сукупність 

показників, які характеризують об’єктивні дані гігієнічного стану робочого 

місця, виробничого середовища та трудового процесу. Допустимі умови і 

характер праці – це умови і характер праці, за яких рівень небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів не перевищує встановлених гігієнічних 

нормативів на робочих місцях, а можливі функціональні зміни, що викликані 
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трудовим процесом, відновлюються за час регламентованого відпочинку 

протягом робочого дня чи домашнього відпочинку до початку наступної 

зміни і не чинять несприятливого впливу в близькому та віддаленому 

періодах на стан здоров’я працівників і їхнього потомства. Засіб захисту – 

засіб, застосування якого виключає або знижує дію на одного або кількох 

працівників небезпечних і (або) шкідливих виробничих факторів; засіб 

індивідуального захисту – засіб, призначений для зменшення впливу на 

працівника шкідливих або небезпечних факторів; засіб колективного 

захисту – засіб, призначений для одночасного захисту групи працівників від 

шкідливих і небезпечних факторів. 

Лікувально-профілактичні заходи полягають у наданні медичної 

допомоги потерпілим від нещасних випадків на виробництві; контролі за 

здоров'ям працюючих протягом їхньої трудової діяльності; лікувально-

профілактичному харчуванні працівників, які працюють на роботах зі 

шкідливими і небезпечними умовами праці; проведенні медичних оглядів 

працівників (попередніх та періодичних); дотриманні охорони праці жінок, 

неповнолітніх та інвалідів; відшкодуванні потерпілому працівнику витрат на 

лікування, протезування, придбання транспортних засобів та інші види 

медичної допомоги. Охорона здоров’я працівників – комплекс заходів для 

убезпечення здоров’я працівників з урахуванням впливу виконуваних робіт і 

виробничого середовища. Працездатність – здатність людини до активної 

діяльності, що характеризується можливістю виконання роботи і 

функціональним станом організму в процесі роботи («фізіологічною ціною» 

роботи); стан людини, за якого сукупність фізичних, розумових та емоційних 

можливостей дає змогу працівнику виконувати роботу визначеного змісту, 

обсягу та якості [156]. 

Працеспроможність – стан людини, обумовлений можливістю 

фізіологічних і психічних функцій організму, що характеризують його 

здатність виконувати конкретну кількість роботи заданої якості за 

необхідний інтервал часу. Професійне захворювання – захворювання, що 
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виникло внаслідок професійної діяльності працівника та зумовлюється 

виключно або переважно впливом шкідливих факторів виробничого 

середовища і трудового процесу; захворювання, що виникло внаслідок 

професійної діяльності та спричинене винятково або переважно впливом 

шкідливих речовин і певних видів робіт [77]. 

Із поняттям охорони праці та його складових безпосередньо пов’язані 

також інші визначення, які мають значення для комплексного розуміння 

цього інституту. Вони переважно представлені у Державних стандартах, 

нормативно-правових актах, інструкціях, правилах, положеннях, відомчих 

наказах та інших документах.  

Наприклад, загального характеру: вимоги безпеки праці – це вимоги, 

встановлені законодавчими актами, нормативно-технічною документацією, 

правилами та інструкціями до виробничого обладнання, виробничого 

середовища й організації трудового процесу.  

Виробнича безпека – це безпека від нещасних випадків, аварій та 

наслідків їх на виробничих об’єктах, що забезпечується комплексом 

організаційно-технічних заходів і засобів.  

Виробнича травма – ушкодження тканин, порушення функцій або 

анатомічної цілісності організму людини внаслідок впливу виробничих 

чинників. Нещасний випадок на виробництві – обмежена в часі подія або 

раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора, що 

сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких 

заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть.  

Стандарт безпеки праці – загальні вимоги і норми безпеки по видах 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів.  

Гуманізація праці – профілактика перевтоми, професійних захворювань, 

запобігання виробничому травматизму, підвищення змістовності праці, 

створення умов для всебічного розвитку особистості.  

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій – комплекс правових, 

соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-
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гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання техногенної та 

природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на 

загрозу виникнення надзвичайної ситуації на основі даних моніторингу, 

експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою 

недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або пом’якшення її 

можливих наслідків.  

Надзвичайна ситуація – обстановка на окремій території чи суб’єкті 

господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується 

порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена 

катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, 

епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною 

подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або 

здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання 

значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання 

населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської 

діяльності.  

Напруженість праці – характеристика трудової діяльності, що 

відображає навантаження переважно на центральну нервову систему, органи 

чуттів, емоційну сферу працівника.  

Техніка безпеки – система організаційних заходів та технічних засобів, 

які запобігають впливу на працівників небезпечних виробничих факторів.  

Травма – це тілесне пошкодження, тобто порушення цілісності тканин та 

органів тіла в результаті зовнішнього впливу, що супроводжується розладом 

функцій окремих органів чи всього організму.  

Об’єкт підвищеної небезпеки – об’єкт, який згідно із законом вважається 

таким, на якому є реальна загроза виникнення аварії та/або надзвичайної 

ситуації техногенного чи природного характеру.  

Оптимальні умови і характер праці – умови і характер праці, за яких 

виключений несприятливий вплив на здоров’я працівників небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів, створюються передумови для збереження 
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високого рівня працездатності (не перевищення рівнів, небезпечних для 

населення). 

Становлять інтерес визначення, які характеризують діяльність із 

управління у галузі охорони праці.  

Управління – це сукупність дій, що спрямовуються на підтримання чи 

поліпшення функціонування об’єкта у відповідності з наявною програмою, 

що створюється для досягнення певних цілей.  

Управління охороною праці – це підготовка, прийняття та реалізація 

рішень із здійснення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та 

лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки і 

збереження здоров’я людини в процесі праці.  

Система управління охороною праці – сукупність суб’єкта та об’єкта 

управління, які на підставі комплексу нормативної документації здійснюють 

цілеспрямовану, планомірну діяльність для забезпечення 

високопродуктивних і безпечних умов праці. Управління умовами праці – 

безперервний процес здійснення організаційно-технічних, соціально-

економічних та інших заходів, спрямованих на збереження здоров’я 

працівників, зменшення впливу несприятливих та шкідливих факторів на 

організм людини.  

Суб’єкт управління охороною праці – діяльність функціональних служб 

та структурних підрозділів підприємства із забезпечення безпечних та 

здорових умов на робочих місцях, цехах, підприємстві в цілому.  

Функція управління – це комплекс взаємопов’язаних видів діяльності, 

що здійснюються суб’єктом управління під час цілеспрямованого впливу на 

об’єкт управління  

Окрему групу складають визначення, які розкривають зміст 

правовідносин, що виникають під час здійснення владно-розпорядчої 

діяльності органами публічної адміністрації з метою забезпечення реалізації 

особами, які працюють права на безпечні та здорові умови праці.  



28 
 

Зокрема: державний контроль – контроль державних органів за 

дотриманням законів, нормативних актів, за господарською діяльністю 

підприємств, установ та організацій згідно з чинним законодавством. 

Контроль за охороною праці – це створення системи постійно діючих 

взаємопов’язаних заходів, спрямованих на перевірку відповідності процесу 

функціонування об’єкта управлінським рішенням, що були прийняті, 

наказам, законам, положенням, нормам, стандартам, правилам; виявлення 

результатів впливу суб’єкта (публічної адміністрації) на об’єкт управління і 

відхилень від управлінських рішень; виконання приписів посадових осіб і 

держнаглядових органів щодо усунення виявлених порушень вимог 

нормативних актів тощо.  

Отже, до системи охорони праці належать різні за змістом та обсягом 

заходи, реалізація яких передбачає виникнення різних суспільних відносин, 

що у свою чергу, передбачає потребу у відповідному правовому регулюванні.  

Так, до предмету правового регулювання трудового права належать 

відносини працівників як учасників трудового процесу (виконання трудових 

функцій під час перебування на певній посаді, належність до трудового 

колективу, тривалий характер трудових функцій, необхідність додержання 

встановлених роботодавцем правил і вимог та ін.). Як зазначає 

Т. О. Коломоєць, правові галузі адміністративного та трудового права 

зближує нерівноправність статусу суб’єктів їх правовідносин: одна сторона 

наділена владно-організаційними повноваженнями щодо іншої. Отже, методи 

правового регулювання адміністративно-правових та трудових відносин є 

тотожними. Розбіжності спостерігаються у предметах правового 

регулювання: трудове право регулює трудові відносини учасників трудового 

процесу; адміністративне право – управлінські аспекти трудової діяльності, 

тобто управління та організація трудового процесу. Норми трудового права 

визначають статус службовців як учасників трудового процесу, а норми 

адміністративного права – державно-службові відносини [21, с. 7].  
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У цивільному праві предмет правового регулювання становлять 

відносини, які виникають у зв’язку із конкретними результатами праці на 

основі цивільно-правового договору, вони не передбачають 

підпорядкованості однієї сторони договору іншій. Т. О. Коломоєць зауважує, 

що галузі різняться за характером інтересу, що лежить в основі тих або інших 

правовідносин. Якщо переважає публічний інтерес, правовідносини 

відносяться до публічного права, якщо приватний – до приватного права. 

Адміністративне право – складова публічного права, цивільне право – 

приватного права. Суттєві розбіжності спостерігаються у методах правового 

регулювання. Сторони цивільно-правових відносин рівноправні, сторони 

адміністративно-правових відносин мають підпорядкування [9, c. 8]. 

У теорії адміністративного права запропоновано різні підходи щодо 

визначення його предмета. Так, Ю. П. Битяк зазначає, що предмет 

адміністративного права складає широкий комплекс суспільних відносин, які 

виникають у зв’язку з реалізацією функцій державного управління з приводу 

здійснення широкої та різноманітної виконавчої і розпорядчої діяльності. 

Суспільні відносини виникають з метою реалізації і захисту прав громадян, 

створення нормальних умов для функціонування громадянського суспільства 

й держави. Такі відносини пов'язані з: 1) діяльністю органів виконавчої 

влади; 2) внутрішньоорганізаційною діяльністю інших державних органів, 

підприємств, установ, організацій; 3) управлінською діяльністю органів 

місцевого самоврядування; 4) здійсненням іншими недержавними суб'єктами 

делегованих повноважень органів виконавчої влади; 5) здійсненням 

правосуддя у формі адміністративного судочинства [10, c. Ведерн19]. 

С. В. Ківалов вважає, що предмет адміністративного права – це сукупність 

суспільних відносин, які виникають у процесі організації та функціонування 

органів державного управління, що здійснюють державне управління 

сферами суспільного життя, функціонування адміністративної юстиції та 

притягнення винних до адміністративної відповідальності» [4, с. 9]. 

В. К. Шкарупа визначає предмет адміністративного права як сукупність 
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суспільних відносин, що складаються в процесі організації та діяльності 

виконавчої влади, а також пов’язаних із внутрішньою організацією 

діяльності державних органів, інших державних організацій та органів 

місцевого самоврядування, із застосуванням заходів державного примусу, 

реалізацією та захистом прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади та 

здійсненням окремими недержавними формуваннями делегованих їм 

повноважень та функцій виконавчої влади [11, с. 54] В. К. Колпаков 

зауважує, що предмет адміністративного права складають відносини, які 

виникають у результаті владної виконавчо-розпорядчої діяльності публічної 

адміністрації щодо виконання адміністративних зобов’язань. Він є складним 

поліструктурним утворенням, до якого, зокрема, належать: відносини 

державного управління та інші управлінські відносини (відносини 

публічного управління); відносини відповідальності за порушення 

встановлених правил – відносини адміністративної відповідальності; 

відносини, які виникають за ініціативою об’єктів публічного управління від 

їх звернення до публічної адміністрації –сервісні відносини. Cкладовою 

предмета адміністративного права є відносини: 1) публічного управління; 

2) адміністративних послуг; 3) відповідальності публічної адміністрації за 

неправомірні дії або бездіяльність; 4) відповідальність об’єктів публічного 

управління (індивідуальних і колективних) за порушення встановлених 

публічною адміністрацією порядку і правил [105, с. 33–38; 106]. 

Отже, керуючись викладеним, можна зазначити, що предмет 

адміністративного права визначають як систему суспільних відносин між 

публічною адміністрацією та об’єктами публічного адміністрування, які 

виникають у сфері владно-розпорядчої діяльності, наданні адміністративних 

сервісних послуг з метою публічного забезпечення прав і свобод людини. 

Зміст та характер суспільних відносин у сфері охорони праці, як 

складової предмета адміністративного права, потребує відповідного 

правового регулювання, яке передбачає необхідність застосування 

специфічних методів та механізмів.  
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Водночас, варто зауважити, що для адміністративно-правового 

регулювання, так само притаманні елементи механізму правового 

регулювання, визначені у загальній теорії права [22-25; 29] та характерні для 

публічних правовідносин. Зокрема, щодо правотворчості, адміністративно-

правове регулювання полягає у міжнародно-правовому, законодавчому, 

підзаконному та локальному регулюванні правовідносин у сфері охорони 

праці; вплив правових приписів передбачає їх формування, інформування 

про них відповідних суб’єктів; реалізація правових норм – це використання, 

додержання та застосування права, тобто вплив на об’єкт правового 

регулювання; державний примус призначений для запобігання порушенням у 

сфері охорони праці та покарання у разі учинення відповідних 

правопорушень.  

У правовій доктрині адміністративно-правове регулювання розглядають 

як різновид державного регулювання, визначають як механізм імперативно-

нормативного упорядкування організації і діяльності суб’єктів і об’єктів 

управління і формування стійкого правового порядку їхнього 

функціонування. Тривалість циклу послідовно вчинюваних дій, спонукання 

суб’єктів права діяти самостійно і здійснювати свої права і виконувати 

обов’язки в рамках встановлених режимів і процедур, забезпечення 

стабільності в їхньому функціонуванні – такі призначення і прояви цього 

регулювання [61, 364].  

Отже, з огляду на викладене та на основі аналізу положень 

законодавства про охорону праці, відповідний інститут є об’єктом 

адміністративно-правового регулювання, яке здійснюється шляхом: 

1) нормативно-правового регулювання (встановлення обов’язкових правил та 

вимог охорони праці для усіх учасників трудових відносин); 2) визначення 

методів і засобів управлінської діяльності органів публічної адміністрації, які 

мають повноваження у галузі охорони праці; 3) запровадження нагляду та 

контролю за додержанням законодавства про охорону праці; 4) застосування 
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заходів адміністративного впливу, які визначені законодавством про 

адміністративні правопорушення.  

Відтак, до структури адміністративно-правового регулювання охорони 

праці належать: норми адміністративного права у галузі охорони праці 

(закони, підзаконні акти та ін.); адміністративно-правові відносини; акти 

застосування норм права, зумовлені здійсненням управлінської діяльності 

суб’єктами публічної адміністрації. 

Специфіка адміністративно-правового регулювання охорони праці 

визначається джерелами правового регулювання; статусом суб’єктів 

публічної адміністрації; особливостями виникнення трудових відносин та 

правовідносин у сфері охорони праці, а також впливом на ці відносини умов 

та вимог, встановлених владним суб’єктом. 

 

1.2. Ґенеза адміністративно-правового регулювання охорони праці 

 

Усвідомлення змісту суспільних відносин, які становлять предмет 

адміністративно-правового регулювання охорони праці передбачає 

необхідність дослідження умов виникнення, становлення та розвитку 

контрольно-наглядової діяльності у відповідній сфері, її значення у різні 

історичні періоди. Це також сприятиме розумінню сутності, причин та 

передумов перетворень, які відбувались та відбуваються у сфері 

адміністративно-правового регулювання охорони праці, допоможе одержати 

уявлення про діяльність публічної адміністрації, законодавство та 

законотворчість, правозастосовну практику.  

Очевидно, що праця та охорони праці виникли не одночасно. У 

наукових джерелах перші згадування про охорону праці пов’язують із 

роботами Арістотеля [74]. Проте, ми поділяємо думку, що про виникнення 

охорони праці та, відповідно, контрольно-наглядової діяльності, можна 

говорити починаючи з появи організованої найманої праці, у процесі якої 

між роботодавцем та працівником виникають трудові відносини, де 
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складовою є охорона праці. Історично це пов’язується із розвитком 

промислового виробництва, виникненням його небезпечних видів. 

Вивчення спеціальної літератури засвідчило, що дослідники історії 

охорони праці в Україні виникнення контрольно-наглядової діяльності 

визначають з 1719 року, коли Петром І було засновано Берг-колегію (гірнича 

колегія) – центральний орган галузевого управління в Російській імперії. 

Діяльність Берг-колегії регламентувалась нормативними актами: Берг-

привілея (1719 р.), Берг-регламент (1739 р.) у цих документах, серед іншого, 

визначався список прав та обов’язків приватних промисловців та заводчиків. 

У 1861 році було організовано спеціальний орган, який здійснював 

нагляд за безпекою виконання робіт у гірничій промисловості – гірничу 

поліцію. У статті «гірнича поліція» енциклопедичного словника 

Ф. А. Брокгауза і І. А. Ефрона зазначено, що задача гірничої поліції – це 

безпека гірничих робіт та промислів. Унаслідок небезпек, пов'язаних з 

гірничими роботами, останні піддаються особливо детальному нагляду, і ніде 

здійснення поліцейських завдань не пов'язане з такими надзвичайними, часто 

мільйонними витратами, як в гірничий справі. Законом 13 травня 1880 року 

встановлено основні правила про порядок проведення гірничими 

промисловцями підземних робіт. Ці правила обов'язкові для гірничих 

промислів. Про початок, відновлення або припинення гірничих робіт, про 

можливу небезпеку або нещасний випадок, який трапився, 

гірничопромисловці зобов'язані повідомляти чинів місцевого гірничого 

управління, а також представляти плани майбутніх робіт і вказувати особу, 

відповідальну за ведення розробки. Роботи повинні проводитися так, щоб 

вони не становили загрози для життя і здоров'я робітників та сусідніх 

жителів, будівель, майна, шляхів сполучення, мінеральних джерел, зокрема і 

тих, які необхідні для постачання водою населених місць. Детальну вказівку 

необхідних для цього заходів та пересторог надано міністру державного 

майна, який публікує до загального відома особливу обов'язкову для 
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гірничопромисловців інструкцію, що підлягає попередньому обговоренню 

Гірничим Вченим комітетом [216].  

Отже, гірничій поліції були притаманні певні риси публічної 

адміністрації (у сучасному розумінні), а, насамперед, у частині забезпечення 

безпеки працюючих та недопущення зловживань з боку власників 

підприємств. 

Що стосується нормативно-правової бази, то на той час діяли інструкція 

від 2 липня 1888 року по нагляду за проведенням гірничих робіт та 

інструкція від 24 червня 1888 року щодо проведення маркшейдерських робіт. 

Згадані інструкції містили настанови про кріплення виробок, про закладення 

вироблених просторів пустою породою, про сигнали, про виходи з рудників, 

про спуск і підйом робітників і матеріалів, про використання вибухових 

речовин, парових котлів і машин, про огорожі людей і тварин від падіння, 

про запобігання пожежам і шкідливому впливу газів і води, що збираються в 

рудниках, про вентиляцію та ін. Гірничі промисловці, які не виконували в 

певний термін вказівок посадових осіб притягувались до судової 

відповідальності [216]. Крім того, на нормативно-правовому рівні (1882–1886 

рр.) закріплюються заборони і обмеження щодо умов праці дітей, підлітків, 

жінок, регламентовано правові відносини між працівниками та власниками, 

запроваджено практику призначення осіб, відповідальних за дотримання 

законодавства, передбачено право уповноважених осіб видавати акти, якими 

визначались вимоги щодо додержання на підприємстві вимог безпеки. 

У 1892 році було створено особливу гірничо-заводську інспекцію, яку 

було наділено спеціальним статусом щодо державного нагляду за безпечним 

веденням гірничих робіт. 

З 1918 року починається радянський період розвитку контрольно-

наглядової діяльності. Так, 17 травня 1918 року Рада Народних Комісарів 

прийняла Декрет про створення інспекції праці та підпорядкувала цей орган 

Наркомату праці.  
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У 1919 році в штаті наркомату з`явився відділ охорони праці. Його 

завдання – «об`єднання, спрямовування та керівництво розробкою і втілення 

у життя заходів, які своєю метою мають охорону праці, життя та здоров`я 

осіб, які зайняті будь-якою галуззю праці». Відділ поділявся на три 

підвідділи – технічного нагляду, професійної гігієни та робітничої інспекції 

праці. 

У лютому 1920 року за підписами уповноваженого 

Наркомпрацсоцзабезу при Всеукрревкомі та завідуючого відділом охорони 

праці вийшла постанова «Про допущення інспекторів праці до огляду 

промислових закладів». Постанова передбачала, що «інспектори та 

інспектриси праці при виконанні своїх обов`язків мають право вільного 

доступу до всіх, без винятку, місць роботи, відпочинку та житла трудящих та 

їхніх сімей». При цьому зазанчалось, що винні у порушенні постанови 

віддаватимуться суду революційного трибуналу. З червня того ж року 

існувала, окрім загальної та технічної інспекції, ще й санітарна, яка мала 

діяти у тісному контакті з відділами охорони здоров`я [145]. 

Хронологію подальшого реформування контрольно-наглядових органів 

в Україні за часів СРСР наводять автори навчального посібника «Організація 

наглядової діяльності у галузі охорони праці». Так, 30 січня 1922 року 

Декретом Раднаркому в складі Головного управління гірничої промисловості 

було створено Центральне управління гірничого нагляду (ЦУГН), задачі 

якого полягали в забезпеченні найшвидшої відбудови зруйнованої 

громадянською війною гірничодобувної промисловості. Вони включали 

нагляд за виконанням гірничими підприємствами законів в області гірничої 

справи, нагляд за виконанням правил безпеки ведення гірничих робіт, 

технічний нагляд, у тому числі за паровими котлами на гірничих 

підприємствах. 

В 1927 році в складі Наркомпраці СРСР та наркоматів радянських 

республік, у тому числі УРСР, було організовано державну гірничотехнічну 

інспекцію, а на місцях – окружні, губернські, районні та дільничні 
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гірничотехнічні інспекції, які виконували також функції котлонагляду. У 

компетенції ЦУГН залишився лише контроль за охороною надр. 

В 1933 році гірничотехнічну інспекцію підпорядковано відповідним 

галузевим профспілкам, а котлонагляд передано обласним радам профспілок.  

В 1936 році гірничотехнічну інспекцію підпорядкували Наркомату 

важкої промисловості. Для нагляду на не підпорядкованих Наркомважпрому 

підприємствах було організовано гірничотехнічні інспекції за галузями 

гірничої промисловості при Раднаркомах союзних республік. 

В 1947 році було сформоване Головне управління гірничого нагляду при 

Раді Міністрів СРСР, яке контролювало охорону надр на родовищах 

союзного значення, а з грудня 1949 року – виконання умов безпеки при 

ведені гірничих робіт. 

Всього було сформовано 18 управлінь округів та 50 управлінь гірничих 

районів, у тому числі й ті, що розміщувались на території України. 

З 50-х років починається новий етап розвитку державного технічного 

нагляду. З метою подальшого посилення державного нагляду за дотриманням 

правил безпеки у промисловості Рада Міністрів СРСР постановою від 24 

квітня 1958 року № 448 прийняла рішення передати нагляд за безпечним 

веденням робіт у промисловості в підпорядкування Рад Міністрів союзних 

республік та визнала за необхідне створити в РРФСР, Українській РСР, 

Білоруській РСР, Узбецькій РСР, Казахській РСР, Грузинській РСР та 

Азербайджанській РСР відповідні державні Комітети, а в інших 

республіках – відповідні державні інспекції. 

В Україні Державний Комітет з нагляду за безпечним веденням робіт у 

промисловості та гірничому нагляду (Держгіртехнагляд УРСР) було створено 

за постановою Уряду Української РСР від 30 травня 1958 року № 675, як 

орган Ради Міністрів УРСР. Постановою Ради Міністрів УРСР від 10 грудня 

1958 року № 1743 затверджено «Положення про Державний Комітет Ради 

Міністрів Української РСР з нагляду за безпечним веденням робіт у 

промисловості та гірничому нагляду (Держгіртехнагляд УРСР)».  



37 
 

В подальші роки, з метою поліпшення стану безпеки, під контроль 

Держгіртехнагляду УРСР було передано додатково найбільш потенційно 

небезпечні виробництва металургійної, хімічної, нафтохімічної, 

нафтопереробної промисловості, підприємства атомної енергетики, діючі та 

ті що будуються дослідні ядерні реактори та установки. Постановою Ради 

Міністрів УРСР від 7 лютого 1977 року № 61 на Держгіртехнагляд УРСР 

покладено також контроль за безпечним використанням газу у побуті [144, 

с. 12–13]. 

Отже, радянський період характеризується підвищенням ролі та 

поступовим розширенням повноважень органів нагляду і контролю за 

охороною праці, а, насамперед, у найбільш небезпечних галузях 

виробництва. Окремо варто відзначити період (1933–1936 рр.), коли 

профспілки (громадські організації) здійснювали нагляд за охороною праці, 

тобто фактично виконували державні повноваження, а також кінець 50-х рр., 

коли відбулись помітні зміни у напрямі децентралізації управління народним 

господарством, що мало вплив і на контрольно-наглядову діяльність у сфері 

охорони праці. Варто зазначити, що найбільш ефективними методами 

адміністративно-правового регулювання вважались економічні важелі 

впливу на порушників правил безпеки. Вони базувалися не стільки на 

адміністративних заходах впливу, скільки на впровадженні на підприємствах 

системи нагородження працівників за виконання своїх виробничих 

обов’язків без порушення правил безпеки. Загалом же, у радянський період 

неодноразово змінювалися (створювались і реорганізовувались) контрольно-

наглядові органи, змінювались їх назви залежно від обсягу контрольно-

профілактичної роботи і розширення сфери їх діяльності на інші галузі. 

Передовий досвід України, яка однією з перших у жовтні 1992 року 

серед країн колишнього СРСР, прийняла окремий закон «Про охорону праці» 

[166] визначив новий етап розвитку адміністративно-правового регулювання 

охорони праці. Цим законом було регламентовано основи державного 
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управління, нагляд і контроль, відповідальність за порушення законодавства 

про охорону праці.  

У січні 1993 року на базі Держгіртехнагляду було утворено Державний 

комітет України по нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці) 

[168], що і поклало початок формуванню національної системи управління 

охороною праці. 4 травня 1993 року Постановою КМУ № 328 було 

затверджено Положення про Державний комітет України по нагляду за 

охороною праці.  

Контроль за ядерною та радіаційною безпекою, пожежний нагляд, 

охорона здоров'я працюючих здійснюються іншими центральними органами 

виконавчої влади. 

У 1993–1994 рр. при територіальних управліннях 

Держнаглядохоронпраці було створено госпрозрахункові підрозділи для 

проведення діагностики устаткування, експертизи проектів, ліцензування і 

сертифікації виробів, робіт і послуг, навчання та атестації фахівців. 

Основним завданням ЕТЦ було здійснення делегованих Комітетом по 

нагляду за охороною праці функцій контролю технічного стану об'єктів, 

будівель та споруд, а саме: технічної експертизи проектної документації на 

будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів, 

виготовлення машин, устаткування та інших засобів виробництва, засобів 

колективного та індивідуального захисту працюючих, нових технологій і 

шкідливих речовин на відповідність нормативним актам про охорону праці; 

технічного обстеження котлів, посудин та інших об'єктів; видачі висновків на 

проекти нормативних документів; проведення навчання; експертної оцінки 

матеріально-технічної бази і програмно-методичного забезпечення 

навчальних закладів; діагностики технічного стану металоконструкцій; 

проведення технічного огляду і реєстрації технологічних транспортних 

засобів; проведення електротехнічних вимірювань; складання та оформлення 

паспортів на обладнання та об'єкти підвищеної небезпеки; надання 

методичної допомоги підприємствам з питань охорони праці. 
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Починаючи з 1994 року в Україні розробляються національні, галузеві, 

регіональні та виробничі програми покращення стану умов та безпеки праці 

на виробництві, у ході реалізації яких були закладені основи для 

вдосконалення державної системи управління охороною праці, 

упровадження економічних методів управління, вирішення питань 

організаційного, наукового і нормативно-правового забезпечення робіт у 

сфері охорони праці. Розроблені засоби захисту працюючих, які раніше не 

випускалися в Україні; створено засоби, що контролюють стан охорони та 

умови праці, небезпечні та аварійні ситуації; створена єдина автоматизована 

інформаційна система охорони праці тощо [192, с. 123]. 

Внаслідок проведення в Україні адміністративної реформи Указом 

Президента від 25 липня 1997 року № 705/97 Держнаглядохоронпраці було 

підпорядковано Міністерству праці та соціальної політики, і в той же час, він 

залишився центральним органом виконавчої влади. 

Після адміністративної реформи, пов'язаної з удосконаленням системи 

державного нагляду і переходом до територіально-галузевого принципу 

нагляду, структура Держнаглядохоронпраці мала наступний вигляд:  

Голова Комітету – заступник Міністра праці та соціальної політики; 

заступники Голови Комітету; Головне управління охорони праці; Управління 

організації державного нагляду; Науково-технічне управління; Національний 

науково-дослідний інститут охорони праці; Управління по нагляду у 

гірничодобувній промисловості; Управління по нагляду у металургійній 

промисловості, енергетиці, будівництві та котлонагляду; Управління по 

нагляду у машинобудуванні, на транспорті та у зв’язку; Журнал «Охорона 

праці»; Управління про нагляду в АПК; Управління по нагляду у хімічній, 

нафтопереробній та газовій промисловості; Відділ нагляду за охороною 

праці; Експертно-технічні центри; територіальні управління [146, с. 7–10]. 

Держнаглядохоронпраці був центральним органом виконавчої влади, 

підпорядкованим Міністерству праці та соціальної політики України. 

Держнаглядохоронпраці безпосередньо реалізує державну політику в сфері 
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охорони праці, здійснює державний нагляд за додержанням вимог 

законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці, 

державний гірничий нагляд, профілактику травматизму виробничого і 

невиробничого характеру. 

Основними завданнями Держнаглядохоронпраці було визначено: 

комплексне управління охороною праці; державний нагляд за додержанням 

вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища, а також за проведенням робіт, 

пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх охороною і використанням, 

переробкою мінеральної сировини; координацію робіт з профілактики 

травматизму невиробничого характеру; проведення експертизи проектної 

документації та видача дозволів на введення в експлуатацію нових і 

реконструйованих підприємств, об'єктів і засобів виробництва; координацію 

науково-дослідних робіт з питань охорони праці та підвищення ефективності 

державного нагляду за охороною праці, контроль за їх виконанням, державне 

замовлення наукових досліджень з цих питань; встановлення та розвиток 

міжнародних зв'язків з питань нагляду за охороною праці.  

Законодавчо було визначено повноваження Держнаглядохоронпраці, а 

саме: відповідно до покладених на нього завдань, цей орган:  

1) бере участь у формуванні державної політики з охорони праці та 

профілактики травматизму виробничого і невиробничого характеру, охорони 

надр, розробляє механізм її реалізації;  

2) бере участь у формуванні державного фонду надр;  

3) розробляє за участю міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади і профспілок національну програму поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, організовує її  виконання, 

забезпечує систематичне інформування населення про хід реалізації 

передбачених цією програмою заходів, погоджує і контролює виконання 

галузевих і регіональних програм, а також комплексних заходів підприємств 

з цих питань;  
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4) здійснює управління державним фондом охорони праці та контроль за 

надходженням і витрачанням за призначенням коштів фондів охорони праці, 

дає роз'яснення з питань формування, обліку та використання коштів цих 

фондів;  

5) координує роботу міністерств, інших центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань 

підприємств з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 

травматизму невиробничого характеру;  

6) здійснює за вказівками Державного комітету України по 

стандартизації, метрології та сертифікації організаційну роботу з 

сертифікації засобів індивідуального захисту працюючих, проводить 

сертифікацію персоналу неруйнівного контролю і діагностики обладнання; 

7) погоджує програми Міністерства освіти України щодо підготовки та 

підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці з урахуванням 

особливостей виробництва у різних галузях народного господарства; 

8) організовує та здійснює державний нагляд за а) додержанням у 

процесі трудової діяльності вимог законодавства, міжгалузевих, галузевих та 

інших нормативних актів з охорони праці; б) відповідністю вимогам 

нормативних актів з охорони праці діючих технологій, технологічних 

процесів, машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів 

виробництва, у тому числі придбаних за кордоном; в) своєчасним 

забезпеченням працівників спецодягом та іншими засобами індивідуального 

захисту відповідно до нормативних актів; г) проектуванням, виготовленням, 

монтажем, ремонтом, реконструкцією, налагодженням і експлуатацією 

машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів 

виробництва згідно з вимогами нормативних актів про охорону праці; 

д) відповідністю правилам і нормам з охорони праці об'єктів виробничого, 

соціально-культурного та побутового призначення, а також тих, що 

будуються і реконструюються; е) виготовленням, транспортуванням, 

зберіганням, використанням та обліком вибухових матеріалів і виробів на їх 
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основі; є) повнотою вивчення родовищ корисних копалин і умов їх розробки, 

умов будівництва та експлуатації підземних споруд, захоронення шкідливих 

речовин, відходів виробництва, а також своєчасністю та правильністю 

введення в експлуатацію розвіданих родовищ корисних копалин; 

ж) додержанням вимог щодо охорони надр під час ведення робіт з їх 

вивчення, встановлення кондицій на мінеральну сировину, розробки 

родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин і використання 

надр для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; 

з) забезпеченням раціонального використання мінеральних ресурсів під час 

їх переробки, найбільш повним і комплексним вилученням наявних корисних 

компонентів; и) проведенням комплексу маркшейдерських і геологічних 

робіт; і) роботою служб відомчого контролю за станом охорони праці на 

підприємствах, служб охорони праці та інших структурних підрозділів 

підприємств по створенню безпечних і нешкідливих умов праці; 

ї) готовністю воєнізованих та інших професійних аварійно-рятувальних 

формувань, аварійно-диспетчерських служб до локалізації та ліквідації 

аварій; 

9) Держнаглядохоронпраці здійснював в межах своєї компетенції 

державний нагляд за додержанням законодавства з охорони праці на 

підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності, а також за 

виробничою діяльністю окремих підприємців. Порядок здійснення 

державного нагляду та перелік об'єктів, що контролюються Міністерством 

оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Державним 

комітетом у справах охорони державного кордону України, Головним 

управлінням Національної гвардії України, Службою безпеки України та 

іншими військовими формуваннями, де працюють за трудовими договорами, 

визначаються угодами між Держнаглядохоронпраці і зазначеними 

міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади. 

Держнаглядохоронпраці проводив: а) експертизу проектів будівництва 

(реконструкції, технічного переоснащення) підприємств і виробничих 
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об'єктів, наукових розробок з питань нових технологій, засобів виробництва, 

засобів колективного та індивідуального захисту працюючих на їх 

відповідність нормативним актам про охорону праці та брав участь у 

прийнятті в експлуатацію виробничих об'єктів та об'єктів соціально-

культурного призначення; б) перевірку наявності та виконання проектів 

ведення робіт з геологічного вивчення надр, розробки родовищ корисних 

копалин і будівництва підземних споруд, заходів щодо запобігання та 

усунення шкідливого впливу гірничих робіт на будинки і споруди, а також 

установленого порядку обліку, стану і руху запасів корисних копалин, 

перероблюваної сировини та їх втрат; в) технічний огляд, випробування та 

реєстрацію об'єктів, щодо яких це передбачено нормативними актами про 

охорону праці; г) державну реєстрацію та облік великовантажних автомобілів 

та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації 

у вулично-дорожній мережі загального користування;  

10) видавав дозволи на: а) введення в експлуатацію нових і 

реконструйованих об'єктів виробничого та соціально-культурного 

призначення; б) початок роботи підприємств, установ і організацій усіх форм 

власності та видів діяльності; в) розроблення нових технологій, 

виготовлення, застосування нових машин, механізмів, устаткування, 

транспортних та інших засобів виробництва, в тому числі придбаних за 

кордоном, відповідно до вимог нормативних актів; г) виготовлення, 

випробування, монтаж, ремонт, реконструкцію, налагодження та 

експлуатацію парових і водогрійних котлів і посудин, що працюють під 

тиском, трубопроводів для пари і гарячої води, підйомних споруд, 

устаткування та технологічних об'єктів газового комплексу; д) навчання 

працівників з питань охорони праці, підготовку та підвищення кваліфікації 

посадових осіб і спеціалістів з охорони праці у закладах освіти; е) гірничі 

відводи на всі види користування надрами (крім видобування корисних 

копалин місцевого значення; є) придбання вибухових матеріалів 
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підприємствами та організаціями, проведення підривних робіт і виготовлення 

непромислових вибухових речовин на місцях робіт;  

11) опрацьовував та затверджував нові, переглядав, скасовував чинні 

міжгалузеві і галузеві нормативні акти з охорони праці, а також акти з інших 

питань відповідно до своїх повноважень. 

Держнаглядохоронпраці погоджував: а) стандарти, технічні умови та 

інші нормативні документи на засоби виробництва і технологічні процеси, 

що містять вимоги щодо охорони праці; б) галузеві нормативні акти щодо 

робіт по вивченню, використанню та охороні надр, переробці мінеральної 

сировини та затверджував їх, якщо вони мали міжгалузевий характер; 

в) норми відбору і втрат корисних копалин на підприємствах, що займаються 

видобуванням твердих, рідких та газоподібних корисних копалин і 

гідромінеральних ресурсів; г) питання забудови родовищ корисних копалин і 

списання їх запасів з балансу підприємств (крім корисних копалин місцевого 

значення);  

Держнаглядохоронпраці організовував разом з Державним комітетом 

України по стандартизації, метрології та сертифікації проведення 

сертифікації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших 

засобів виробництва, технологічних процесів і робіт, стандарти на які містять 

вимоги щодо забезпечення безпеки праці, життя і здоров'я людей;  

Проводив організаційно-методичну роботу з профілактики травматизму 

невиробничого характеру; здійснював облік і аналіз аварій та нещасних 

випадків на виробництві, розробляв на цій основі пропозиції щодо 

профілактики аварійності та травматизму на виробництві; бере участь у 

розробленні пропозицій про вдосконалення системи обліку, звітності та 

державної статистики з питань, що належать до його компетенції; проводив 

через пресу, телебачення, радіо та інші засоби масової інформації 

інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо  Закону України «Про охорону 

праці», інформував про стан аварійності, травматизму виробничого і 

невиробничого характеру; організовував видання технічної, інформаційно-
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довідкової та іншої літератури з безпеки праці, охорони надр, наглядової 

діяльності та профілактики травматизму виробничого і невиробничого 

характеру; розглядав пропозиції та запити громадян з питань, що належать до 

компетенції Держнаглядохоронпраці; брав участь у міжнародному 

співробітництві у сфері охорони праці та використання надр, у підготовці 

міжнародних договорів України, вивчав, узагальнював і поширював світовий 

досвід, організовував виконання міжнародних договорів України і угод з 

питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; здійснював в 

межах повноважень, визначених законодавством, функції з управління 

майном підприємств, установ та організацій, що перебувають у державній 

власності і належать до сфери його управління, зокрема: приймав у 

встановленому порядку рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію 

підприємств, установ та організацій, заснованих на державній власності, 

госпрозрахункових підрозділів для проведення діагностики устаткування, 

експертизи проектів, сертифікації виробів, реєстрації об'єктів підвищеної 

небезпеки, робіт і послуг, навчання та атестації спеціалістів; затверджував 

статути (положення) підприємств, установ та організацій, що належать до 

сфери його управління, контролював додержання та приймав рішення у разі 

їх порушення; укладав і розривав контракти з керівниками підприємств, 

установ та організацій, що належать до сфери його управління; залучав до 

роботи на громадських засадах позаштатних державних інспекторів по 

нагляду за охороною праці, надавав організаційну та методичну допомогу 

уповноваженим трудових колективів з питань охорони праці; забезпечував в 

межах своєї компетенції реалізацію державної політики щодо державної 

таємниці, контролював стан охорони державної таємниці в центральному 

апараті та на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до 

сфери його управління; здійснював інші функції, необхідні для виконання 

покладених на нього завдань [149].  

Отже, Держнаглядохоронпраці були притаманні спеціальний статус, 

функції, повноваження, які можна визначити як подібні до сучасних, якими 
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наділені органи (орган) публічної адміністрації у сфері охорони праці. Проте, 

відмінність, звичайно, існує. Це буде проілюстровано у наступних 

підрозділах. Звертає на себе увагу також і те, що Держнаглядохоронпраці 

залишився центральним органом виконавчої влади, незважаючи на 

підпорядкування його Міністерству праці і соціальної політики.  

У квітні 2000 року у складі Міністерства праці і соціальної політики 

було утворено Державний департамент з нагляду за охороною праці, а 

Держнаглядохоронпраці ліквідовано. А Указом Президента України від 18 

вересня 2002 року на базі державного департаменту знову був створений 

Державний комітет України з нагляду за охороною праці як центральний 

орган виконавчої влади. Суттєвих змін щодо його завдань і повноважень не 

відбулось. 

У 2007 році до повноважень Комітету було віднесено проведення 

технічних роздувань обставин і причин виникнення аварій, пов’язаних з 

використанням газу у побуті. 

Унаслідок реорганізації Міністерства України з питань надзвичайних 

ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи у 2010 році було утворено Державну службу гірничого нагляду та 

промислової безпеки, якій передано функції ліквідованого Державного 

комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. 

До повноважень Державної служби гірничого нагляду та промислової 

безпеки України (Держгіпромнагляд) було віднесено реалізацію державної 

політики з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого 

нагляду, охорони надр та державного регулювання у сфері безпечного 

поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, інші 

завдання, спрямовані на профілактику та попередження виникнення 

нещасних випадків та професійних захворювань, на збереженням життя, 

здоров’я та працездатності людини у процесі її трудової діяльності [148]. 

10 вересня 2014 року КМУ прийнято Постанову «Про оптимізацію 

системи центральних органів виконавчої влади», у якій передбачено 
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створення Державної служби України з питань праці, реорганізувавши 

шляхом злиття Державну інспекцію з питань праці та Державну службу 

гірничого нагляду та промислової безпеки і поклавши на Службу, що 

утворюється, функції з реалізації державної політики, які виконували органи, 

що припиняються (крім функцій з реалізації державної політики у сфері 

охорони надр), а також функції з реалізації державної політики у сфері 

гігієни праці та функції із здійснення дозиметричного контролю робочих 

місць і доз опромінення працівників. 

У п. 5-6 згаданої Постанови передбачено, що центральні органи 

виконавчої влади, що утворюються шляхом реорганізації інших центральних 

органів виконавчої влади, є правонаступниками органів, які реорганізуються; 

права та обов’язки центральних органів виконавчої влади, що ліквідуються, 

передаються відповідним центральним органам виконавчої влади, на які цією 

постановою покладено функції з реалізації державної політики у відповідній 

сфері; центральні органи виконавчої влади, що припиняються згідно з цією 

постановою, продовжують здійснювати повноваження та функції у 

визначених сферах до завершення здійснення заходів з утворення 

центральних органів виконавчої влади, яким передаються повноваження та 

функції центральних органів виконавчої влади, що припиняються [165]. 

Постановою КМУ від 11 лютого 2015 року № 100 «Про утворення 

територіальних органів Державної служби з питань праці та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

передбачено утворення юридичних осіб публічного права територіальних 

органів Державної служби з питань праці, реорганізувавши шляхом злиття 

територіальні органи Державної служби гірничого нагляду та промислової 

безпеки і Державної інспекції з питань праці. Згадані територіальні органи є 

правонаступниками прав та обов’язків територіальних органів Державної 

служби гірничого нагляду та промислової безпеки і Державної служби з 

питань праці [170].  
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З 30 вересня 2015 року функції Держгірпромнагляду перейшли до 

Держпраці (крім функцій з реалізації державної політики у сфері охорони 

надр). Тому, з цього часу, Держпраці почала виконувати функції із 

організації та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням 

законів та інших нормативно-правових актів з питань: промислової безпеки, 

охорони праці, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами, 

які відповідно до законодавства використовують найману працю; безпеки 

робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового 

призначення; безпечного проведення робіт з утилізації звичайних видів 

боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів військового 

призначення; трубопровідного транспорту, функціонування ринку 

природного газу та діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки 

та потенційно небезпечними об'єктами. 

Отже, викладене дає підстави для висновку, що формування системи 

контрольно-наглядових органів у сфері охорони праці відбувалось поступово 

і протягом тривалого часу. Те саме можна сказати про нормативно-правове 

забезпечення цієї діяльності.  

Як убачається із наведених даних, найбільша кількість змін і 

перетворень стались за часів незалежності, що можна пояснити пошуком 

оптимальної системи органів публічної адміністрації, яка б забезпечила 

ефективне виконання завдань публічного управління у галузі охорони праці. 

Проте, на думку працівників органів публічної адміністрації, які були 

опитані про проблеми публічного адміністрування охороною праці, до числа 

нагальних віднесено саме постійні зміни та реформування у відповідній 

сфері (про це зазначили 95 % респондентів).  

 

1.3. Державна політика у сфері охорони праці 

 

У наукових джерелах політика в традиційному розумінні 

інтерпретується як середовище взаємодії між різними соціальними групами, 
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партіями, націями, народами, державами, владою і населенням, а також 

громадянами та їх об'єднаннями.  

Зазначається також, що під державною політикою слід розуміти 

сукупність ціннісних цілей, державно-управлінських заходів, рішень і дій, 

порядок реалізації державно-політичних рішень (поставлених державною 

владою цілей) і системи державного управління розвитком країни.  

До процесу вироблення державної політики висуваються вимоги: 

1) перспективність, що включає процес передбачення результатів, яких 

політика має досягнути, а також урахування майбутніх її ефектів; 

2) передбачливість, коли беруться до уваги фактори, які перебувають поза 

державним впливом та контролем; 3) дискусійність, що ставить під сумнів 

установлені способи розв'язання проблем та сприяє виробленню нових 

нестандартних ідей. Процес є відкритим для критики та пропозицій. Ризики 

визначаються та активно управляються; 4) об'єктивність інформації, яка 

передбачає, що поради та рішення у процесі вироблення політики 

ґрунтуються на об'єктивній доступній інформації з різних джерел і всі 

значущі особи залучені до цього процесу на ранній стадії формулювання 

цілей; 5) залученість, згідно з якою процес вироблення політики 

розглядається через певних людей, які прямо чи опосередковано впливають 

на суспільні процеси; 6) системність, яка розглядається як процес вироблення 

політики, що ґрунтується на моральних, етичних і правових факторах 

політики. Взаємозумовлені цілі та організаційні структури, що необхідні для 

гарантування їх здійснення, враховуються спочатку; 7) аналіз, який 

передбачає, що існуючі та вже вироблені політики, як і нові політичні 

ініціативи, постійно аналізуються для внесення коректив з метою реалізації в 

них найбільш ефективного та мінливого; 8) оцінювання, яке передбачає 

постійне визначення ефективності політики; 9) дослідження практики, що 

ґрунтується на способах і процесах постійного вивчення впровадження 

політики та процесів її формулювання [78, с. 7,8, 2-24]. Ці загальні 
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положення цілком поширюються і стосуються державної політики у галузі 

охорони праці.  

Важливе значення також мають принципи державної політики. У ст. 2 

Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» визначено 

головні принципи державної політики, зокрема, засади внутрішньої і 

зовнішньої політики базуються на безумовному додержанні Конституції 

України, забезпеченні в Україні прав і свобод людини і громадянина та 

гарантуванні прав і свобод, проголошених Конституцією України, на 

загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права, забезпеченні 

соціальної спрямованості економіки України та сталого соціально-

економічного розвитку України, зміцненні демократичних засад суспільного 

і державного життя, забезпеченні верховенства права, економічної і 

політичної незалежності держави, захисту її національних інтересів, 

утвердження України як повноправного і авторитетного члена світового 

співтовариства [155]. 

Державна політика у сфері охорони праці відображена у принципах, які 

визначені у Законі України «Про охорону праці». 

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про охорону праці», державна 

політика в галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції 

України Верховною Радою України і спрямована на створення належних, 

безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та 

професійним захворюванням. 

Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах: 

– пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності 

роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці; 

– підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення 

суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та 

продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та 

нешкідливих умов праці; 
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– комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі 

загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з 

урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в 

галузі науки і техніки та охорони довкілля; 

– соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди 

особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань; 

– встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та 

суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів 

діяльності; 

– адаптації трудових процесів до можливостей працівника з 

урахуванням його здоров'я та психологічного стану; 

– використання економічних методів управління охороною праці, участі 

держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення добровільних 

внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не суперечить 

законодавству; 

– інформування населення, проведення навчання, професійної 

підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці; 

– забезпечення координації діяльності органів 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 (їх представниками), між усіма 

соціальними групами під час прийняття рішень з охорони праці на місцевому 

та державному рівнях; 

– використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення 

умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва. 

Аналіз принципів державної політики у галузі охорони праці дає 

підстави вважати, що вони сформульовані через основні напрями 

загальнодержавної політики із урахуванням специфіки відповідної галузі. 
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В Україні, як і у багатьох розвинених країнах світу, забезпечення 

безпеки та охорони праці є однією з важливих державних функцій, реалізація 

яких здійснюється спеціальними державними органами. Незважаючи на 

складність внутрішніх та зовнішніх економічних та соціально-політичних 

умов, охорона праці була і залишається одним із головних напрямів 

державної політики, орієнтованих на сучасні та передові європейські моделі.  

Через призму загальнодержавної внутрішньої політики, охорона праці 

визначається у її ключових напрямах. Зокрема, що стосується засад 

внутрішньої політики у економічній сфері, охорона праці має безпосередній 

вплив на забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, 

досягнення високих темпів її зростання, забезпечення макроекономічної 

стабільності; розвиток внутрішнього ринку, підвищення ефективності його 

функціонування. У соціальній сфері – стосується забезпечення гарантованих 

Конституцією України прав і свобод громадян на основі впровадження 

європейських стандартів соціального захисту; трансформації державної 

політики у сфері зайнятості та ринку праці, у тому числі шляхом розвитку 

партнерства між роботодавцями і найманими працівниками, власниками 

підприємств, установ, організацій та професійними спілками; забезпечення 

державних гарантій щодо реалізації соціальних прав працівників 

підприємств, установ, організацій усіх форм власності. 

У цьому контексті, слушно зауважує Т. Є. Стиценко, що при становленні 

та удосконаленні ринкових механізмів в економіці все більше уваги з боку 

держави, її відповідних інститутів приділяється вирішенню проблем у сфері 

охорони праці – головної сфері діяльності людини. Інтереси як соціального, 

так і економічного розвитку, національної безпеки потребують створення 

відповідним ринковим співвідношенням умов формування, відтворення та 

розвитку робочої сили, які пов’язані безпосередньо з виробництвом або 

іншими сферами її використання та життєзабезпечення. Безпека праці є 

складовою частиною системи економічної безпеки та соціально-економічної 
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стабільності як на рівні держави, так і на рівні регіону та підприємства [187, 

с. 155]. 

Як вже було зазначено, визначення та реалізація засад державної 

політики здійснюється органами державної влади: Верховною Радою 

України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, 

міністерствами та іншими центральними та місцевими органами виконавчої 

влади.  

Верховна Рада України визначає загальний політичний курс, засади 

державної політики, здійснює законодавче регулювання відносин, 

спрямованих на впровадження засад державної політики. Водночас, 

Верховна Рада України не є суб’єктом виконання державної політики.  

Президент України, як гарант прав і свобод людини і громадянина, 

пропонує Верховній Раді України визначення, коригування засад державної 

політики, залежно та із урахуванням зовнішніх та внутрішніх умов 

становища України. Президент України видає на виконання Конституції і 

законів України укази та розпорядження. 

Кабінет Міністрів України забезпечує здійснення державної політики, 

спрямованої на реалізацію її засад, забезпечує розроблення з метою реалізації 

цих засад у відповідній сфері проектів законів та інших нормативно-

правових актів, проведення експертизи таких проектів на відповідність 

засадам державної політики, здійснює координацію роботи міністерств, 

інших центральних органів виконавчої влади та спрямовує її на забезпечення 

реалізації засад державної політики у відповідних сферах суспільного і 

державного життя, здійснює кадрову політику в межах, визначених 

Конституцією та законами України. Видає в межах своєї компетенції 

постанови і розпорядження. 

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи 

здійснюють свої повноваження щодо визначення та реалізації держаної 

політики шляхом участі в межах своєї компетенції у формуванні та реалізації 

державної політики, розробляють в межах наданих повноважень проекти 
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законів та інших нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію 

засад державної  політики, здійснення кадрової політики в межах, 

визначених законодавством [41-46]. 

Органи місцевого самоврядування – шляхом вирішення в межах 

Конституції і законів України питань місцевого значення у відповідних 

сферах внутрішньої політики та у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

(ст. 12 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» [155]. 

Отже, система органів управління у сфері охорони праці включає усі гілки 

влади. У наступних підрозділах повноваження органів публічної влади щодо 

адміністрування [1; 3; 5; 8; 9; 128] охорони праці будуть розглянуті більш 

детально. 

Із наведеного можна зробити висновок, що основні функції органів 

державної влади у сфері охорони праці полягають у:  

1) нормативно-правовому регулюванні (прийняття законів та інших 

нормативно-правових актів, що встановлюють правила та вимоги охорони 

праці, регламентують правові відносини у сфері охорони праці, створюють 

систему захисту прав осіб, які працюють на безпечні і здорові умови праці та 

юридичні гарантії їх додержання);  

2) визначенні правил виконання певних видів робіт, виданні дозволів на 

їх виконання, встановленні техніко-експлуатаційних вимог та норм; 

3) контролі за додержанням суб’єктами господарювання, які 

використовують найману працю норм і вимог охорони праці, запровадженні 

санкцій у разі порушень;  

4) інформуванні та мотивації суб’єктів господарювання задля реалізації 

владних повноважень.  

Зважаючи на те, що охорона праці є частиною соціально-економічного 

розвитку держави, основні принципи державної політики в галузі охорони 

праці стали складовою частиною основних напрямів соціальної політики, що 

схвалюються указами Президента України, а також щорічних програм 

економічного та соціального розвитку України [55, с. 10]. 
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Так, організаційно-правові засади державної політики у галузі охорони 

праці набувають формального визначення у відповідних державних цільових 

програмах, які спрямовані на розв’язання проблем охорони праці.  

У науковій літературі цільові програми визначаються як інструмент 

державного управління. Вони узгоджені за ресурсами, виконавцями й 

термінами реалізації, комплексом науково-дослідних, дослідницько-

конструкторських, виробничих, соціально-економічних, організаційно-

господарських та інших заходів, що забезпечують ефективне вирішення 

завдань у галузях державного, економічного, соціального, екологічного та 

культурного розвитку. 

Вони спрямовані на досягнення цілей, поставлених органами державної 

влади, а також є основним інструментом структурних перетворень в 

економіці та розв'язання важливих соціальних проблем. 

Під час вибору проблем, які необхідно розв'язувати програмними 

методами, використовуються кілька критеріїв: суттєва значущість заходів для 

країни чи регіону; принципова новизна та висока ефективність програмних 

заходів; неможливість розв'язання проблем, що виникли, шляхом 

застосування ринкових механізмів; необхідність цільової координації 

міжгалузевих зв'язків у процесі реалізації програмних заходів [78, с. 33]. Ці 

положення стосуються і цільових програм у галузі охорони праці.  

Так, Законом України № 178-VІІ від 4 квітня 2013 року затверджено 

Загальнодержавну соціальну програму поліпшення стану безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки [157]. 

Метою Програми є комплексне розв’язання проблем у сфері охорони 

праці, формування сучасного безпечного та здорового виробничого 

середовища, мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних 

захворювань і аварій на виробництві, що сприятиме сталому економічному 

розвитку та соціальній спрямованості, збереженню і розвитку трудового 

потенціалу України. 

Проблеми у сфері охорони праці передбачається розв’язати шляхом: 
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– підвищення ефективності державного управління охороною праці, 

зокрема шляхом приведення нормативно-правової бази у сфері охорони 

праці у відповідність із сучасними вимогами та законодавством ЄС; 

– удосконалення системи державного нагляду і громадського контролю 

за додержанням вимог законодавства з охорони праці, оптимізації діяльності 

структурних підрозділів з охорони праці центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; 

– удосконалення державного управління охороною праці через 

реформування державних органів управління охороною праці; 

– проведення моніторингу розроблення, впровадження та 

функціонування систем управління охороною праці на державному, 

галузевому та регіональному рівні, зокрема шляхом застосування принципів 

управління професійними та виробничими ризиками; 

– дерегуляції підприємницької діяльності шляхом спрощення дозвільної 

системи у сфері охорони праці та запровадження декларативного принципу 

нагляду за станом охорони праці та промислової безпеки на підприємствах; 

– розроблення та впровадження механізму економічного стимулювання 

роботодавців залежно від рівня безпеки, травматизму, професійної 

захворюваності та фактичного стану охорони праці на виробництві; 

– підвищення рівня відповідальності роботодавців за створення 

безпечних і здорових умов праці, своєчасність подання достовірної 

інформації про стан охорони праці на підприємствах; 

– удосконалення системи ведення обліку та проведення аналізу даних 

про випадки травматизму на виробництві та професійних захворювань; 

– удосконалення механізму виявлення фактів приховування випадків 

травматизму на виробництві та професійних захворювань; 

– розроблення та впровадження у діюче виробництво інноваційних 

технологій, нових видів засобів індивідуального та колективного захисту з 

використанням сучасних матеріалів, наукових досягнень у сфері охорони 

праці; 
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– відновлення та модернізації медичних служб на виробництві, у тому 

числі з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, забезпечення 

розвитку системи медико-санітарної допомоги працівникам, розроблення та 

вдосконалення методів діагностики, профілактики і лікування професійних 

захворювань; 

– розроблення державних вимог до системи підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації кадрів з питань охорони праці; 

– розроблення та впровадження сучасних технологій, новітніх методик 

навчання, галузевих стандартів освіти, видання навчальних програм, 

підручників, довідників, навчально-методичних та навчально-наочних 

посібників, електронних засобів навчання, призначених для вдосконалення 

системи підготовки фахівців у сфері охорони праці, зокрема тих, які 

виконують роботи підвищеної небезпеки та роботи, де є потреба у 

професійному доборі; 

– розроблення та впровадження моделі навчального семінару з питань 

охорони праці для суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу 

під час їх державної реєстрації; 

– розширення системи інформаційного забезпечення громадськості з 

питань охорони праці; 

– підвищення рівня культури безпеки праці шляхом пропагування 

безпеки праці та способів запобігання виникненню ризиків виробничого 

травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, 

формування відповідального ставлення працівників до особистої безпеки та 

безпеки оточуючих, а також до виробничого середовища та навколишнього 

природного середовища; 

– підвищення рівня наукових і науково-технічних досліджень стану 

охорони праці, розв’язання проблем профілактики виробничого травматизму 

та професійних захворювань, координації науково-технічної діяльності у цій 

сфері та забезпечення впровадження в практику позитивних результатів такої 

діяльності; 
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– використання передового вітчизняного та зарубіжного досвіду з 

питань поліпшення умов і безпеки праці на основі міжнародного 

співробітництва. 

Отже, державна політика у галузі охорони праці, як складова 

загальнодержавної політики, має певні особливості, зумовлені специфікою 

суспільних відносини у сфері охорони праці та їх адміністративно-правового 

регулювання. Зокрема це стосується стану виробництва, рівня зайнятості 

населення, розподілу праці, законодавчого регулювання, соціальних 

пріоритетів, потреб та ін. 

Очевидно також, що принципи державної політики у галузі охорони 

праці узгоджуються із головним завданням адміністративного права – 

забезпечення прав і свобод людини у ході практичного виконання законів та 

інших нормативно-правових актів. 

У підсумку зазначимо, що державна політика є відображенням 

(результатом) формування інтересів держави та суспільства, розвитку 

технологій, ринкових відносин та інших об’єктивних умов, що впливають 

або мають значення для забезпечення безпечних і здорових умов праці для 

осіб, які працюють. Сучасна державна політика повинна вчасно реагувати на 

зміни у суспільстві і державі, бути орієнтована на практичні результати та 

включати стимулюючі, мотивуючі заходи адміністративно-правового 

регулювання, інноваційні управлінські технології. Усе це сприятиме 

забезпеченню належного рівня охорони праці, що, у свою чергу матиме 

позитивний вплив на підвищення рентабельності виробництва, рівня 

зайнятості та доходів населення, збільшення надходжень до державного 

бюджету, стимулювання супутніх галузей та інфраструктури.  

 

Висновки до розділу 1 

1. У різних галузях знань охорона праці розглядається у правовому 

(сукупність правових норм, галузь права, правовий інститут, правовий 

принцип), соціальному (соціальне явище, елемент трудових відносин), 
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організаційному (організація праці, технічні рішення), політичному 

(політична програма держави), економічному (грошові та інші витрати на 

реалізацію заходів з охорони праці), медичному (безпосередній вплив стану 

охорони праці на конкретному підприємстві на здоров’я працівників) та 

інших аспектах. 

2. Адміністративно-правове регулювання охорони праці передбачає 

цілеспрямований вплив норм адміністративного права на суспільні відносини 

у сфері охорони праці під час здійснення комплексу правових, соціально-

економічних, санітарно-гігієнічних, організаційно-технічних і лікувально-

профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, 

здоров’я, працездатності людини у процесі трудової діяльності.  

3. На основі наукових визначень поняття адміністративно-правового 

регулювання, з урахуванням специфіки охорони праці як сфери 

правовідносин, сформульовано дефініцію адміністративно-правового 

регулювання охорони праці як комплексного правового інституту 

адміністративного права. Доведено, що адміністративно-правове 

регулювання охорони праці відбувається шляхом безпосереднього 

здійснення державно-владного впливу на суспільні відносини, пов’язані із 

здійсненням діяльності, до якої висуваються спеціальні вимоги щодо 

забезпечення збереження життя і здоров’я людини у процесі трудової 

діяльності, а також забезпечення стабільності, захисту прав  

і законних інтересів суб’єктів, які беруть участь у ній. 

3. Виникнення адміністративно-правового регулювання охорони праці 

пов’язується з розвитком промислового виробництва, зародженням та 

підсиленням профспілкового (робітничого) руху, розвитком окремих галузей, 

видів, засобів виробництва, що здійснювало вплив на формування державної 

політики у сфері охорони праці, створення державних і недержавних 

контрольно-наглядових органів, унормування їх діяльності. 

5. Запропоновано періодизацію, яка охоплює найбільш важливі етапи 

становлення та розвитку контрольно-наглядової діяльності у сфері охорони 
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праці: 1) кінець ХІХ ст. – створення спеціального органу, що здійснював 

нагляд за виконанням гірничих робіт («гірнича поліція», гірнича інспекція, 

гірничозаводська інспекція), покладання обов’язків котлонагляду на 

посадових осіб (губернські інженери, Фабрична інспекція Міністерства 

торгівлі та промисловості); 2) радянський період (1917–1991 роки) – 

створення наглядових органів: інспекції праці, до повноважень якої належали 

реалізація актів державної влади з питань охорони праці, обов’язок ужиття 

заходів, спрямованих на забезпечення безпеки працюючих; державної 

гірничотехнічної інспекції та її територіальних органів. З 1933 року нагляд за 

охороною праці здійснювали профспілки (недержавні органи). У 1958 році в 

Україні створено Державний Комітет з нагляду за безпечним веденням робіт 

у промисловості та гірничому нагляді (Держгіртехнагляд), його контрольні 

повноваження поширювалися на найбільш небезпечні галузі виробництва; 

3) сучасний етап – прийняття Закону України «Про охорону праці» (1992 

рік), затвердження положення «Про державний комітет України з нагляду за 

охороною праці» (Держнаглядохоронпраці) та визначення його повноважень, 

а саме: здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про 

охорону праці в частині промислової безпеки, безпечного ведення 

юридичними та фізичними особами, які використовують найману працю, 

нормотворча діяльність, розслідування нещасних випадків на виробництві. У 

2006 році утворено Державний комітет України з промислової безпеки, 

охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд). Унаслідок 

реорганізації Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у 

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

утворено Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки (2010 

рік), якій передано функції ліквідованого Державного комітету України з 

промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. Унаслідок 

ліквідації Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки 

(Держгірпромнагляд) її функції передано Державній службі України з питань 

праці (Держпраці) (2015 рік).  
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6. За даними опитувань, 95 % працівників Держпраці 

(Держгірпромнагляду) вважають що постійні зміни в системі органів 

публічної адміністрації у сфері охорони праці негативно впливають на 

організацію та якість їх роботи, а 75 % респондентів зауважили про 

недоцільність запровадження тривалих мораторіїв на проведення перевірок 

суб’єктів господарювання щодо додержання законодавства про охорону 

праці.   

7. Державну політику у сфері охорони праці запропоновано розглядати 

як системну діяльність органів державної влади, спрямовану за забезпечення 

прав осіб, які працюють, на безпечні та здорові умови праці. Державна 

політика в галузі охорони праці ґрунтується на принципах: пріоритету життя 

і здоров’я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення 

належних, безпечних і здорових умов праці; підвищення рівня промислової 

безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом 

виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у 

створенні безпечних та нешкідливих умов праці; комплексного розв’язання 

завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних 

програм з цього питання та з урахуванням інших напрямів економічної 

і соціальної політики, досягнень у галузі науки і техніки та охорони довкілля; 

соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які 

потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань; встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх 

підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм 

власності та видів діяльності; адаптації трудових процесів до можливостей 

працівника з урахуванням його здоров’я і психологічного стану; 

використання економічних методів управління охороною праці, участі 

держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення добровільних 

внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не суперечить 

законодавству; інформування населення, проведення навчання, професійної 

підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці; 
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забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, 

організацій, об’єднань громадян, які розв’язують проблеми охорони 

здоров’я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення 

консультацій між роботодавцями й працівниками (їх представниками), між 

усіма соціальними групами під час прийняття рішень з охорони праці на 

місцевому та державному рівнях; використання світового досвіду організації 

роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі 

міжнародного співробітництва. 

8. Підтверджено, що організаційно-правові засади державної політики в 

галузі охорони праці набувають формального визначення у відповідних 

державних цільових програмах, які спрямовані на розв’язання проблем 

охорони праці, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, 

узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним 

забезпеченням тощо. У загальній структурі державні програми у сфері 

охорони праці належать до соціальних програм, які спрямовані на 

розв’язання проблем підвищення рівня та якості життя, проблем безробіття, 

посилення соціального захисту населення, поліпшення умов праці, розвиток 

охорони здоров’я та освіти. 

9. Обґрунтовано, що сучасна державна політика у сфері охорони праці 

має бути зорієнтована на практичні результати та включати стимулюючі, 

мотивуючі заходи адміністративно-правового регулювання, інноваційні 

управлінські технології. Це дасть змогу забезпечити належний рівень 

охорони праці, а також рентабельність виробництва, підвищення рівня 

зайнятості та доходів населення, збільшення надходжень до державного 

бюджету, стимулювання розвитку супутніх галузей та інфраструктури. 



63 
 

 

РОЗДІЛ 2  

МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

2.1. Поняття механізму адміністративно-правового регулювання 

охорони праці 

 

Механізм правового регулювання, його структура, елементи та їх 

зв’язки досліджуються як у загальній теорії права, так і у галузевих 

юридичних науках. У адміністративному праві цьому питанню приділено 

значну увагу. Наукові погляди щодо визначення поняття механізму 

адміністративно-правового регулювання та його складових становить 

особливий інтерес також з огляду на те, що законодавець не надає 

відповідного визначення.  

У теорії адміністративного права механізм адміністративно-правового 

регулювання визначають як систему адміністративно-правових засобів, які 

впливають на суспільні відносини, організовуючи їх у відповідності із 

задачами держави і суспільства. Структуру цього механізму складають 

наступні елементи: 1) система державних (та муніципальних) органів як 

керуючих ланок, що створюються із урахуванням адміністративно-

територіального поділу відповідно до законодавства; 2) норми 

адміністративного права та його принципи. Під нормою адміністративного 

права розуміють правило поведінки загального характеру, встановлене або 

санкціоноване державою, яке має загальнообов’язкову силу, наділяє 

суб’єктів юридичними правами та обов’язками, регулює суспільні відносини 

у сфері державного управління і, у разі порушення, передбачає застосування 

адміністративної відповідальності; 3) акти тлумачення норм 

адміністративного права під якими розуміють акти компетентних державних 

органів за допомогою яких здійснюється офіційне роз’яснення дійсного 
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змісту норм адміністративного права; 4) акти застосування норм 

адміністративного права, які представляють офіційний правовий документ, 

що містить індивідуальний державно-владний припис компетентного органу, 

який виноситься в результаті вирішення конкретної юридичної справи. Акт 

застосування є засобом індивідуалізації прав, обов’язків та заходів 

юридичної відповідальності; 5) адміністративно-правові відносини – вони є 

результатом адміністративно-правового впливу на суспільні відносини і 

дозволяють індивідуалізувати положення певної конкретної норми 

адміністративного права [116, с. 44].  

Т. О. Коломоєць вважає, що механізм адміністративно-правового 

регулювання – це сукупність правових засобів, за допомогою яких 

здійснюється правове регулювання суспільних відносин у сфері 

адміністративного права. В механізмі адміністративно-правового 

регулювання прийнято виділяти органічні та функціональні складові. 

Органічними складовими частинами механізму адміністративно-правового 

регулювання слід вважати ті, що визначають суть самого явища механізму 

адміністративно-правового регулювання, тобто без яких не може відбуватися 

сам механізм (норми права, акти реалізації норм права, правові відносини). 

Функціональними складовими частинами механізму адміністративно-

правового регулювання – ті, що значною мірою впливають на механізм 

адміністративно-правового регулювання, які не є обов’язковими його 

елементами (юридичний факт, правова свідомість, законність, акти 

тлумачення норм права, акти застосування норм права) [9, с. 13–14]. 

У інших визначеннях механізм адміністративно-правового регулювання 

розглядають як сукупність адміністративно-правових засобів та способів 

(методів), які найбільш широко нормативно організовані у послідовному 

впливі на суспільні відносини у відповідності із цілями, задачами, функціями 

управління. Структуру механізму правового регулювання складають норми 

адміністративного права та інших галузей права, правовідносини та акти 



65 
 

застосування норм права, обумовлені здійсненням управлінської діяльності 

[113, с. 86].  

Отже, науковці мають подібні підходи до визначення поняття механізму 

адміністративно-правового регулювання, а так само, і до його структури. 

Тому, наведені та інші теоретичні положення [12; 14; 15; 16-20; 100-101; 103-

104; 124-127] визначені як теоретична основа дослідження механізму 

адміністративно-правового регулювання охорони праці.  

Викладене дає підстави для визначення механізму адміністративно-

правового регулювання охорони праці як сукупності нормативно 

регламентованих адміністративно-правових засобів і заходів, які відповідно 

до завдань і повноважень здійснюють органи публічної адміністрації з метою 

впливу на суспільні відносини у сфері охорони праці. 

Механізм адміністративно-правового регулювання охорони праці 

включає: 

– встановлення обов’язкових для виконання правил і вимог у сфері 

охорони праці; 

– визначення обов’язків суб’єктів щодо додержання правил охорони 

праці, порядку здійснення діяльності  

– адміністративно-правову легалізацію діяльності та об’єктів, які 

пов’язані із ризиками для людини, суспільства, держави у разі невиконання 

вимог законодавства про охорону праці; 

– інформаційне забезпечення у сфері охорони праці; 

– нагляд і контроль за охороною праці (інструменти адміністративно-

правового регулювання) з боку суб’єктів, які здійснюють адміністративно-

правове регулювання 

– застосування заходів адміністративного примусу. 

Окрему увагу потрібно приділити методам адміністративно-правового 

регулювання охорони праці, які визначають характеристики юридичних 

інструментів адміністративно-правового регулювання та впливають на 

ефективність механізму адміністративно-правового регулювання. Це 



66 
 

дозволить одержати комплексне уявлення про систему юридичних засобів та 

способів, за допомогою яких здійснюється регулювання відповідних 

суспільних відносин. Як свідчать результати дослідження, формування, 

реалізація та розвиток методів адміністративно-правового регулювання 

охорони праці, незважаючи на їх відповідність загальним теоретичним 

положенням про методи адміністративно-правового регулювання, має певну 

специфіку, що, головним чином, зумовлено складністю та багатоманітністю 

суспільних відносин у сфері охорони праці, поліфункціональним характером 

системи управління охороною праці, особливим статусом суб’єктів публічної 

адміністрації та іншими чинниками. 

У літературі запропоновані різні визначення методу регулювання. Так, 

С. М. Алфьоров зазначає, що метод регулювання – це спосіб здійснення 

владно-організуючого впливу керуючих суб’єктів на керовані об’єкти [26, 

с. 86].  

З.Р. Кісіль метод регулювання визначає як спосіб здійснення його 

функцій, засіб дії органу державної влади на керовані об’єкти (галузі, сфери, 

комплекси, об’єднання, підприємства, трудові колективи, громадян). Методи 

регулювання показують, як, яким чином держава вирішує завдання в галузі 

управління. У зв’язку з цим важливо підкреслити, що методи регулювання 

похідні і обумовлені методом адміністративно-правового регулювання [95, 

с. 289]. 

С.Т. Гончарук вважає, що метод регулювання – це сукупність правових 

засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання суспільних 

відносин у галузі публічного управління [71, с. 134]. 

О. А. Савостін слушно зауважує, що найбільш повно зміст метода 

адміністративно-правового регулювання розкривається при його 

класифікації. Критеріями класифікації адміністративно-правових методів 

можуть бути: джерела їх походження, ступінь визначення вимог метода 

правового регулювання, інтенсивність впливу метода на суспільні відносини. 

Адміністративні методи багатоманітні і також можуть класифіковані за 
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формою вираження, юридичними властивостями, способом впливу на 

поведінку об’єктів управління, формі припису та іншими підставами, які 

часто виникають в умовах соціальних реформ. У юридичній літературі 

найбільш популярні наступні класифікації методів адміністративного 

регулювання: а) за характером впливу на волю суб’єктів права – методи 

переконання та примусу; б) за способом впливу – зобов’язуючі, 

уповноважуючі, заохочувальні, забороняючі; в) за формою припису – 

категоричні (імперативні), доручаючі, рекомендаційні та діапозитивні [179, 

с. 23].  

Очевидно, що упорядкування суспільних відносин, як мета 

адміністративно-правового регулювання у сфері охорони праці, передбачає 

застосування низки юридичних інструментів – правових засобів.  

Як зазначає Б. І. Пугінський, правові засоби являють собою поєднання 

(комбінації) юридично значимих дій, що здійснюються суб'єктами з 

дозволеним ступенем розсуду і спрямовані на досягнення їх цілей (інтересів), 

що не суперечать законодавству та інтересам суспільства. Правові засоби – 

це і є ті первинні елементи, що утворюють механізм правового регулювання. 

Правові засоби виступають дієвими інструментами організації суспільних 

відносин. У їх виборі і конкретизації беруть участь самі сторони, які 

виходять із законних інтересів, чим досягається дієве і точне визначення 

змісту суб'єктивних прав і обов'язків [176, c. 87, 96]. Вибір того чи іншого 

засобу правового регулювання є результатом діяльності суб'єктів конкретних 

правовідносин. Засіб правового регулювання проявляє себе в процесі його 

використання, тобто в процесі його застосування суб'єктами правовідносин. 

Таким чином, застосування суб'єктами відносин тих чи інших правових 

засобів є відображенням об'єктивної дійсності і є реакцією суб'єкта 

правовідносини на дії іншої сторони або сторін в зазначених 

правовідносинах [97, с. 353].  

Засоби адміністративно-правового регулювання визначають також як 

специфічні прийоми регулювання суспільних відносин, які визначаються 
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характером припису, зафіксованого в адміністративно-правовій нормі, та 

засобами впливу на поведінку осіб. 

Виокремлюють три основні засоби адміністративно-правового 

регулювання: 

1. Надання учаснику адміністративно-правових відносин суб’єктивних 

прав уповноваження чи дозволу – це надання права на активні дії суб’єкту 

адміністративного права; воно виявляється в делегуванні певних дозволів 

уповноваженій особі на здійснення нею певних дій (наприклад, власнику 

дозволено володіти, користуватись і розпоряджатись належною йому 

власністю на свій розсуд). 

2. Зобов’язання (розпорядження) – припис суб’єкту адміністративного 

права виконувати певні активні дії (наприклад, власник підприємства 

зобов’язується сплачувати податки). 

3. Заборона – покладання на суб’єкта адміністративного права 

зобов’язання утримуватись від заборонених дій, зобов’язання пасивно 

поводитись у передбачених законом випадках (наприклад, заборона керувати 

транспортним засобом у стані сп’яніння). Усі способи правового 

регулювання обумовлені функціями права: регулятивно-динамічна – дозвіл 

та зобов’язання; регулятивно-статична – заборона [189, c. 57]. 

Крім того слід окремо виділити в адміністративному праві спеціальні 

заходи адміністративно-правового регулювання – застосування заходів 

адміністративного примусу. 

Широко в адміністративному праві застосовуються засоби заборон, 

зобов’язання (розпорядження) та засоби адміністративно примусу. Проте під 

час укладення адміністративних договорів, надання публічних сервісних 

послуг, виникають диспозитивні правовідносини, за яких застосовується 

засіб уповноваження (дозволу) та його різновиди – взаємодія, узгодження, 

координація, угода, адміністративний договір [13, с. 319–320].  

Що стосується методів адміністративно-правового регулювання охорони 

праці, то зважаючи на її особливе соціально-економічне значення, нормами 
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права, насамперед, врегульовані найбільш значущі вимоги до суб’єктів 

господарювання, які використовують найману працю. Зокрема щодо 

заборони роботи та експлуатації об’єктів без одержання спеціальних дозволів 

(ліцензій), проведення експертизи об’єктів підвищеної небезпеки. 

Встановлено адміністративну відповідальність за порушення актів 

законодавства та інших нормативних актів (правил, стандартів, норм, 

положень, інструкцій тощо, які є обов'язкові для виконання) про охорону 

праці; невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного 

нагляду за охороною праці з питань безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища. Тобто широко застосовується методи заборони та зобов’язання 

та запроваджено заходи контролю за їх виконанням.  

Проте, як свідчать результати соціологічних досліджень, найбільш 

дієвим вважається застосування не лише адміністративних методів 

регулювання охорони праці, а й економічних, які у сучасних умовах 

набувають усе більшого значення. 

У ст. 25 Закону України «Про охорону праці» зазначено, що до 

працівників можуть застосовуватися будь-які заохочення за активну участь 

та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та 

поліпшення умов праці. Види заохочень визначаються колективним 

договором, угодою. 

При розрахунку розміру страхового внеску для кожного підприємства 

Фондом соціального страхування України, за умови досягнення належного 

стану охорони праці і зниження рівня або відсутності травматизму і 

професійної захворюваності внаслідок здійснення роботодавцем відповідних 

профілактичних заходів, може бути встановлено знижку до нього або 

надбавку до розміру страхового внеску за високий рівень травматизму і 

професійної захворюваності та неналежний стан охорони праці. 

Розрахунок розміру страхового внеску із застосуванням знижок та 

надбавок для кожного підприємства провадиться відповідно до 

законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 
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нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності. 

Отже, зі змісту правової норми убачається, що держава зацікавлена у 

стимулюванні роботодавців щодо охорони праці, що підтверджується 

регламентацією низки важливих економічних заходів, зокрема, у частині 

заохочення працівників, пільгових умов оподаткування, диференціації 

страхових внесків.  

Так, Постановою КМУ «Про затвердження переліку заходів та засобів з 

охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до 

витрат» затверджено перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на 

здійснення яких включається до витрат юридичної особи та фізичної особи 

підприємця, що відповідно до законодавства використовують найману працю 

і мають податкові пільги. До таких заходів та засобів належать: приведення 

основних фондів у відповідність з вимогами нормативно-правових актів з 

охорони праці; усунення впливу на працівників небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів або приведення їх рівнів на робочих місцях до вимог 

нормативно-правових актів з охорони праці; проведення атестації робочих 

місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та аудиту 

з охорони праці, оформлення стендів, оснащення кабінетів, виставок, 

придбання необхідних нормативно-правових актів, наочних посібників, 

літератури, плакатів, відеофільмів, макетів, програмних продуктів тощо з 

питань охорони праці; проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової 

діяльності, організація лекцій, семінарів та консультацій із зазначених 

питань; забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та засобами 

індивідуального захисту відповідно до встановлених норм (включаючи 

забезпечення мийними засобами та засобами, що нейтралізують небезпечну 

дію на організм або шкіру шкідливих речовин, у зв'язку з виконанням робіт, 

які не виключають можливості забруднення цими речовинами); надання 

працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, 
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спеціального харчування, молока чи рівноцінних харчових продуктів, а 

також газованої солоної води; проведення обов'язкового попереднього, 

періодичного і позапланового медичного огляду працівників, зайнятих на 

важких роботах, роботах з небезпечними чи шкідливими умовами праці або 

таких, де є потреба у професійному доборі [159]. 

Науковцями та практиками неодноразово наголошувалось про 

доцільність широкого застосування економічних методів. Так, зазначено, що 

необхідність розробки й застосування економічних методів (економічного 

механізму) впливу на охорону праці, стимулювання всіх осіб та підрозділів, 

які беруть участь у виробничих процесах, забезпечують і формують рівень 

безпечного виконання робіт, спричинена неефективністю чинних нині на 

підприємствах адміністративних форм і методів управління, оскільки останні 

не пов’язують стан охорони праці з оцінкою кінцевих результатів 

загальногосподарської діяльності окремих колективів та підрозділів, з 

виконанням конкретними особами посадових чи функціональних обов’язків. 

Враховуючи це, вимогам охорони праці слід надати економічну 

інтерпретацію, поєднати показники оцінки результатів діяльності з 

економічними важелями впливу на порушників правил і норм. Необхідно 

створити ефективну систему стимулювання та мотивації організації й 

виконання безпечних трудових процесів на основі економічної 

відповідальності. 

На практиці під економічним регулюванням розуміють матеріальну 

(фінансову) заінтересованість і відповідальність підрозділів, служб та 

відділів (організаторів і керівників виробництв) за створення умов для 

безпечної праці, з одного боку, й додержання встановлених норм і правил, 

роботу без травм і аварій безпосередніх виконавців – з другого. Питання 

полягає лише в тому, як виконати це практично, як конкретно змусити 

економіку працювати на безпеку [91, с. 176]. 

Варто погодитись з О. М. Костенком у тому, що інструментами 

економічного впливу держави на роботодавця є кредитна, податкова, 
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інвестиційна, страхова політика, прямі субсидії для поліпшення стану умов і 

охорони праці та політика штрафних санкцій. У відповідності з цим, 

економічні методи управління охороною праці можуть бути реалізовані 

шляхом: 

– створення сприятливих умов для кредитування заходів і засобів з 

охорони праці; 

– надання податкових пільг; 

– запровадження таких умов для інвестування модернізації та оновлення 

виробничих фондів, які обов‘язково б ураховували вимоги безпеки праці та 

виробничого середовища; 

– забезпечення функціонування системи обов’язкового страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на основі 

прямого зв‘язку між рівнями травматизму, профзахворюваності, стану умов і 

охорони праці та страховими внесками підприємств;  

– нормативно-правових вимог, які регламентують застосування 

штрафних санкцій за порушення роботодавцем вимог безпеки, гігієни праці 

та виробничого середовища;  

– забезпечення державного фінансування наглядової, консультаційної, 

дозвільної та основних напрямків науково-дослідної роботи; фінансування 

окремих заходів з охорони праці на найбільш небезпечних виробництвах 

[117].  

Виокремлюють два аспекти застосування економічних методів 

мотивування роботодавців та працівників до безпечних умов праці. 

Перший з них полягає у використанні методів, які безпосередньо 

виконують роль економічних стимулів. До цих методів відносяться системи 

стимулювання охорони праці, що здійснюються на підприємстві, та 

централізовані системи стимулювання власників підприємств і трудових 

колективів з боку держави, регіональних органів управління охороною праці, 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві тощо. 



73 
 

Другий аспект – це методи, які базуються на глибинних особливостях 

економічних законів та на непрямих стимулах. Для цієї групи характерним є 

те, що сам економічний стимул прихований і, проявляється, як правило, 

через певний ланцюжок причинно-наслідкових зв'язків [117; 123,с. 11]. 

Соціологічні дослідження, проведені у межах дисертаційної роботи, 

дозволили виявити низку чинників, які впливають на застосування 

економічних методів управління охороною праці. Зокрема це: перевага 

адміністративних методів (щодо системи нормативних вимог охорони праці) 

(34 %); недостатність стимулювання роботодавців щодо поліпшення умов 

праці (45 %); недоліки взаємодії та розмежування повноважень 

організаційних структур, які беруть участь в управлінні охороною праці 

(51 %).  

Убачається, що вирішення зазначених та інших проблем удосконалення 

механізму адміністративно-правового регулювання охорони праці можливе 

за умови своєчасного усвідомлення та урахування динамічних змін у 

суспільстві, державі та на міжнародному рівні, які впливають та визначають 

потреби та вимоги сторін соціального діалогу у сфері охорони праці.  

 

2.2. Правове регулювання охорони праці 

 

Відповідно до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної 

цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища на 2014-2018 роки», метою якої комплексне розв’язання проблем 

у сфері охорони праці, формування сучасного безпечного та здорового 

виробничого середовища, мінімізація ризиків виробничого травматизму, 

професійних захворювань і аварій на виробництві, що сприятиме сталому 

економічному розвитку та соціальній спрямованості, збереженню і розвитку 

трудового потенціалу України, серед шляхів та способів розв’язання проблем 

у сфері охорони праці визначено підвищення ефективності державного 

управління охороною праці, зокрема шляхом приведення нормативно-
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правової бази у сфері охорони праці у відповідність із сучасними вимогами 

та законодавством ЄС [157].  

Дійсно, однією з важливих умов удосконалення адміністративно-

правового регулювання охорони праці є розвиток нормативно-правового 

забезпечення та технічного регулювання різних аспектів у цій сфері, 

переведення його на наднаціональний принцип та подальша уніфікація.  

Специфіка адміністративно-правового регулювання охорони праці може 

бути розкрита за допомогою аналізу правових норм, які належать до цього 

інституту та ставлять його зміст.  

Розглянемо детальніше систему правового регулювання охорони праці. 

Міжнародні правові акти.  

Дослідження зв’язку міжнародного та національного правового 

регулювання охорони праці дозволяє виявити подібність, відмінність, 

взаємодію та протиріччя між ними. Так, згадані види правового регулювання 

мають єдині елементи змісту, стадії здійснення та форми, які мають певні 

особливості свого вираження у процесі правового впливу. Цей взаємозв’язок 

на прикладі «стадії інформаційного впливу» проілюстрували В. В. Сенченко, 

О. М. Соболь, які зазначають, що ця стадія дозволяє державі сформувати 

систему принципів, способів та правових засобів, необхідних для здійснення 

суб’єктами міжнародного права своїх суб’єктивних прав та виконання 

юридичного обов’язку. Так, відбувається формування: 1) задач, які вирішує 

ця стадія правового регулювання; 2) міжнародних стандартів, принципів, 

концепцій, за допомогою яких утворюється адміністративно-правовий 

механізм реалізації міжнародних обов’язків держави; 3) модельних 

міжнародно-правових актів. Пряме застосування норм можливе за наявності 

наступних умов: а) у законодавстві держави повинна бути визначена воля 

держави на пряме застосування у його національному правопорядку норм 

міжнародного права; б) у міжнародно-правовому акті не повинно бути 

вказівки на приведення національного законодавства у відповідність до 

вимог міжнародного акта; в) міжнародні договори мають вступити в силу; 
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г) державі слід виразити обов’язковість щодо міжнародного договору; 

д) щодо норм міжнародного договору держава не повинна висловлювати 

умови про незастосування цих норм по відношенню до держави [180, с. 28]. 

На розвиток національного законодавства у сфері охорони праці значно 

вплинули конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці (МОП), у 

яких враховано головні питання цього інституту. 

У преамбулі Статуту Міжнародної організації праці (МОП) зазначено 

наступне: беручи до уваги, що існують умови праці, які тягнуть за собою 

несправедливість, нужденність та злидні для значного числа людей, що 

приводить до невдоволення населення низки країн і піддає небезпеці згоду в 

усьому світі, створюється ця організація, діяльність якої спрямована на 

подолання негативних наслідків зовнішніх факторів шляхом: 

1) нормування робочого часу, шляхом встановлення максимальної 

тривалості робочого дня і робочого тижня; 

2) умов найму робочої сили; 

3) боротьби з безробіттям; 

4) встановлення гарантованої заробітної плати, що забезпечує задовільні 

умови життя; 

5) створення певних умов на виробництві, що дозволяють скоротити 

травматизм і рівень професійних захворювань, 

6) прийняття правового захисту праці дітей, підлітків і жінок; 

7) встановлення пенсій за віком та інвалідності; 

8) захисту інтересів трудящих, які працюють за кордоном; 

9) встановлення принципу рівної заробітної плати за рівну працю; 

10) визнання профспілкових організацій; 

11) організації професійного і технічного навчання працівників; 

12) приведення у відповідність або прийняття країнами, що входять до 

складу МОП, законодавчих актів регулюючих умови праці у відповідність до 

рекомендацій МОП. 
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Основне завдання МОП в галузі охорони праці – поліпшення якості 

умов праці в усіх її аспектах. Це профілактика професійного травматизму і 

профзахворювань, застосування принципів ергономіки, угода по тривалості 

робочого часу, поліпшення змісту та організації праці і умов праці в цілому. 

Для досягнення цих цілей МОП проводить наступну роботу: 

1) підготовку та перегляд міжнародних трудових стандартів; 

2) спрямовує експертів для допомоги державам – членам Організації на 

їхнє прохання; 

3) організовує тристоронні зустрічі між представниками урядів, 

роботодавців і робітників, включаючи промислові комітети, з метою 

вивчення найважливіших проблем, що стоять перед основними галузями 

промисловості; 

4) проводить дослідницьку роботу і науковий аналіз в цій сфері [185]. 

У Конвенції МОП № 117 про основні цілі та норми соціальної політики 

(1962 рік) [107] зазначено, що метою ухвалення цієї Конвенції, серед іншого, є 

вжиття всіх можливих заходів на міжнародному, регіональному або 

національному рівнях для сприяння прогресу в таких сферах, як охорона 

здоров’я, житлове будівництво, забезпечення продовольством, освіта, 

піклування про добробут дітей, становище жінок, умови праці, винагорода 

найманих робітників і незалежних виробників, захист трудових мігрантів, 

соціальне забезпечення, стандарти громадських служб і виробництво взагалі. 

Звертає на себе увагу той факт, що цю Крнвенцію Україна ратифікувала 

тільки у серпні 2015 року, на відміну від численних конвенцій МОП та інших 

основоположних міжнародних документів у сфері охорони праці. 

У Конвенції МОП № 155 про безпеку й гігієну праці та виробниче 

середовище (1981 рік) [109] зазначено, що a) термін «галузі економічної 

діяльності» охоплює всі галузі, в яких працівники працюють за наймом, зокрема 

державну службу; 

b) термін «працівники» охоплює всіх осіб, які працюють за наймом, 

зокрема державних службовців; 
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c) термін «робоче місце» охоплює всі місця, де працівникам необхідно бути 

або куди їм необхідно прямувати у зв'язку з їхньою роботою, і є під прямим чи 

опосередкованим контролем роботодавця; 

d) термін «правила» охоплює всі положення, яким компетентний орган чи 

органи надали законної сили; 

e) термін «здоров'я» стосовно праці означає не тільки відсутність хвороби 

чи недуги; він також уключає фізичні й психічні елементи, які впливають на 

здоров'я і безпосередньо стосуються безпеки й гігієни праці. 

У ст. 4 визначено засади національної політики, що передбачають: 

1. Кожна держава-член з урахуванням національних умов і практики та 

після консультації з найбільш представницькими організаціями роботодавців і 

працівників розробляє, здійснює та періодично переглядає погоджену 

національну політику в галузі безпеки й гігієни праці та виробничого 

середовища. 

2. Мета цієї політики – запобігати нещасним випадкам і завданню шкоди 

здоров'ю, що виникають унаслідок роботи, пов'язані з нею або в ході неї, 

мінімізуючи настільки, наскільки це є обґрунтовано практично можливим, 

причини небезпек, притаманних виробничому середовищу. 

А у ст. 5 зазначено, що під час проведення політики, зазначеної в статті 4 

цієї Конвенції, до уваги беруться настільки, наскільки вони впливають на 

безпеку й гігієну праці та виробниче середовище, такі основні сфери діяльності: 

a) розроблення, випробування, вибору, заміни, монтажу, розміщення, 

використання та обслуговування матеріальних елементів праці (робочих місць, 

виробничого середовища, інструментів, механізмів та обладнання, хімічних, 

фізичних та біологічних речовин й агентів, робочих процесів); b) зв'язків між 

матеріальними елементами праці й особами, які виконують або контролюють 

роботу, а також пристосування механізмів, обладнання, робочого часу, 

організації праці й трудових процесів до фізичних і психічних здібностей 

працівників; c) професійної підготовки, зокрема необхідної подальшої 

підготовки, кваліфікації та стимулювання осіб, які так чи інакше беруть участь у 

досягненні адекватних рівнів безпеки й гігієни праці; d) зв'язку та 
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співробітництва на рівнях робочої групи та підприємства та на всіх інших 

відповідних рівнях до національного рівня включно; e) захисту працівників та 

їхніх представників від дисциплінарних заходів унаслідок здійснених ними 

належним чином дій відповідно до політики, зазначеної в статті 4 цієї 

Конвенції. 

Зазначено також, що у ході розроблення згаданої політики, зазначаються 

відповідні функції та обов'язки органів державної влади, роботодавців, 

працівників та інших осіб стосовно безпеки й гігієни праці та виробничого 

середовища з урахуванням як допоміжної ролі таких обов'язків, так і 

національних умов та практики. 

Утілення в життя нормативно-правових актів, які стосуються безпеки й 

гігієни праці та виробничого середовища, забезпечується адекватною та 

відповідною системою інспекції. 

Система втілення в життя передбачає застосування адекватних санкцій за 

порушення нормативно-правових актів. 

Компетентний орган чи органи забезпечують поступове виконання таких 

функцій: 

a) визначення у випадках, коли цього вимагають характер і ступінь 

небезпеки, умов, які регулюють проектування, будівництво та розміщення 

підприємств, уведення їх в експлуатацію, значні зміни, що впливають на них, та 

зміни, здійснювані для досягнення їхніх цілей, безпеку технічного обладнання, 

яке використовується в ході роботи, а також застосування процедур, визначених 

компетентними органами; 

b) визначення виробничих процесів, речовин та агентів, контакт з якими 

необхідно заборонити, обмежити або поставити в залежність від дозволу чи 

контролю компетентного органу чи органів; беруться до уваги небезпеки для 

здоров'я, що виникають унаслідок одночасного контакту з кількома речовинами 

або агентами; 

c) установлення й застосування процедур повідомлення про нещасні 

випадки на виробництві й професійні захворювання роботодавцями й, у 

відповідних випадках, страховими установами та іншими безпосередньо 
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заінтересованими, а також подання щорічних статистичних даних про нещасні 

випадки на виробництві та професійні захворювання; 

d) проведення розслідувань тоді, коли нещасні випадки на виробництві, 

професійні захворювання чи будь-які інші завдання шкоди здоров'ю, що 

виникають у ході роботи або у зв'язку з нею, свідчать про серйозне становище; 

e) щорічна публікація інформації про вжиті заходи відповідно до політики, 

зазначеної в статті 4 цієї Конвенції, та про нещасні випадки на виробництві, 

професійні захворювання та про інші завдання шкоди здоров'ю, які виникають у 

ході роботи або у зв'язку з нею; 

f) упровадження або розширення, з урахуванням національних умов і 

можливостей, систем вивчення хімічних, фізичних та біологічних агентів з 

погляду небезпеки для здоров'я працівників. 

Особливий інтерес для дослідження становлять документи МОП, які 

регулюють питання, пов’язані із діяльністю контролюючих органів (трудових 

інспекцій). 

Так, діяльність трудових інспекцій регулюється наступними документами 

МОП: 

Конвенція МОП № 81 про інспекцію праці у промисловосьті і торгівлі 

(1947 рік) [110], у якій регламентовано питання щодо: 

– організації і діяльності інспекційних служб; 

– співпраці трудових інспекцій з іншими організаціями, як державними, так 

і приватними; 

– кадрової політики щодо трудових інспекцій; 

– інформаційного висвітлення роботи трудових інспекцій. 

Визначено основні завдання інспекції праці: 

– забезпечення застосування правових норм у галузі охорони праці на 

промислових підприємствах і транспорті, зокрема норм щодо тривалості 

робочого дня, заробітної плати, безпеки праці, медичного обстеження, 

використання праці дітей і підлітків та ін.; 

– забезпечення роботодавців і працівників технічною інформацією та 

рекомендаціями в сфері безпеки і гігієни праці; 
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– доведення до відома компетентного органу влади фактів порушень або 

зловживань в сфері охорони праці. 

Функції і повноваження трудового інспектора: 

– безперешкодний доступ на будь-яке підприємство, яке перебуває в зоні 

відповідальності інспекції; 

– проведення розслідувань і, зокрема, опитування людей; 

– вивчення документів і проведення експертиз; 

– видача розпоряджень з метою усунення недоліків; 

– винесення попереджень, а також можливість звернення до відповідних 

органів для винесення рішення про покарання винних. 

Інспектору праці заборонено: 

– мати будь-яку пряму чи опосередковану зацікавленість в справах, які 

перебувають під їх контролем; 

– розкривати виробничу або комерційну інформацію інспектованих 

підприємств або джерело скарги [140]. 

У ст. 17 зазначено також, що особи, які порушують або ухиляються від 

дотримання правових норм, яких повинні забезпечувати інспектори праці, 

підлягають негайному судовому переслідуванню без попередження. Проте 

національне законодавство може передбачити винятки щодо таких випадків, 

коли має робитися попереднє повідомлення для того, щоб виправити становище 

або вжити запобіжних заходів. 

Конвенція МОП № 129 про інспекцію праці в сільському господарстві 

(1969 р) [108]. У цьому документі відображені особливості діяльності трудових 

інспекцій із урахуванням специфіки сількогосподарського сектора. У ч. 1 ст. 1 

зазначено, що термін «сільськогосподарське підприємство» означає 

підприємства та частини підприємств, які займаються обробкою землі, 

тваринництвом, включаючи розведення худоби і догляд за нею, лісовим 

господарством, садівництвом, первинною переробкою продуктів сільського 

господарства землекористувачем, чи будь-якими іншими видами 

сільськогосподарської діяльності. 
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Завданнями системи інспекції праці у сільському господарстві є: 

a) забезпечення застосування правових норм у галузі умов праці та охорони 

працівників під час їхньої роботи, як наприклад норм щодо тривалості робочого 

дня, заробітної плати, щотижневого відпочинку і відпустки, безпеки праці, 

охорони здоров'я і добробуту, використання праці жінок, дітей і підлітків, та з 

інших подібних питань, у тій мірі, в якій інспектори праці повинні 

забезпечувати застосування таких норм; b) забезпечення роботодавців і 

працівників технічною інформацією та консультацією щодо найбільш 

ефективних засобів дотримання правових норм; c) доведення до відома 

компетентного органу інформації про недоліки або зловживання, які не 

підпадають під дію існуючих правових норм, і подавати йому пропозиції щодо 

вдосконалення законодавства. 

Як і у Конвенції МОП № 81, у цій Конвенції передбачено, що інспекція 

праці, бажано, має проводитись під наглядом і котролем центрального органу.  

Конвенція МОП про примусову чи обов’язкову працю № 29 [111].  

У розумінні цієї Конвенції термін примусова чи обов'язкова праця означає 

будь-яку роботу чи службу, що її вимагають від якої-небудь особи під загрозою 

якогось покарання і для якої ця особа не запропонувала добровільно своїх 

послуг. 

Не визначаються як примусова чи обов'язкова праця: 

а) будь-яка робота чи служба, що її вимагають на підставі законів про 

обов'язкову військову службу і застосовують для робіт суто воєнного характеру; 

b) будь-яка робота чи служба, що є частиною звичайних громадянських 

обов'язків громадян повністю самоврядної країни; 

с) будь-яка робота чи служба, що її вимагають від якої-небудь особи 

внаслідок вироку, винесеного рішенням судового органу, за умови, що ця 

робота чи служба виконуватиметься під наглядом і контролем органів 

державної влади, і що зазначена особа не буде віддана або передана в 

розпорядження приватних осіб, компаній чи товариств; 

d) будь-яка робота чи служба, що її вимагають в умовах надзвичайних 

обставин, тобто у випадках війни або лиха, або загрози лиха, як-от пожежі, 
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повені, голод, землетрус, сильні епідемії чи епізоотії, навали шкідливих тварин, 

комах чи паразитів рослин і взагалі обставини, що ставлять під загрозу або 

можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови всього або 

частини населення; 

е) дрібні роботи общинного характеру, тобто роботи, що виконуються для 

прямої користі колективу членами даного колективу і які тому можуть 

вважатися звичайними громадянськими обов'язками членів колективу при 

умові, що саме населення або його безпосередні представники мають право 

висловити свою думку про доцільність цих робіт (ст. 2). 

Крім зазначених, норми, які регулюють питання охорони праці містяться 

також у Конвенціях МОП: про щотижневий відпочинок у промисловості (1921 

рік), про застосування праці жінок на підземних роботах (1935 рік), про 

сорокогодинний робочий тиждень (1935 рік), про медичне освідування підлітків 

у промисловості (1946 рік), про медичне освідування підлітків на 

непромислових роботах (1946 рік), про нічну працю підлітків на непромислових 

роботах (1946 рік), про нічну працю підлітків у промисловості (1948 рік), про 

охорону материнства (1952 рік), про відміну примусової праці (1957 рік), про 

щотижневий відпочинок у торгівлі та установах (1957 рік), про захист від 

радіації (1960 рік), про основні цілі та норми соціальної політики (1962 рік), про 

оснащення машин захисними пристосуваннями (1963 рік), про медичне 

освідування молодих людей для підземних робіт (1965 рік), про мінімальний вік 

(1973 рік), про професійні ракові захворювання (1974 рік), про трьохсторонні 

консультації (міжнародні правові норми) (1976 рік), про регулювання питань 

праці (1978 рік), про служби гігієни праці (1985 рік), про запобігання великих 

промислових аварій (1993 рік), про безпеку та гігієну праці на шахтах (1995 рік), 

про найгірші форми дитячої праці (1999 рік), про безпеку та гігієну праці у 

сільському господарстві (2001 рік). 

МОП також видає велику кількість інструкцій та настанов, що містять 

рекомендації спрямовані на вирішення завдань з охорони праці в різних галузях 

виробництва. Як приклад можна навести такі інструкції МОП: 

– безпека і гігієна праці в хімічній промисловості; 
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– максимальна вага вантажів, які переносяться; 

– безпека і гігієна праці в будівництві; 

– безпека і гігієна праці в лісовому господарстві; 

– реєстрація та повідомлення про всі події і захворювання. 

Ці документи носять рекомендаційний характер і застосовуються при 

розробці національних законодавчих актів, а також інструкцій і методичного 

матеріалу [140]. 

Загалом, станом на 1 листопада 2015 року Україною ратифіковано 8 з 8 

основоположних Конвенцій МОП, 4 з 4 директивних конвенцій, 57 із 177 

технічних конвенцій, з яких 61 чинна, 8 – денонсовано [202] 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права [139] 

передбачає, що держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право 

кожного на справедливі і сприятливі умови праці (ст. 7); поліпшення всіх 

аспектів гігієни зовнішнього середовища і гігієни праці в промисловості (ст. 12).  

Ще одним міжнародним договором, що захищає та встановлює окремі 

соціальні та економічні права є Європейська соціальна хартія [81].  

У цьому документі визначено зобов’язання сторін цього договору зокрема 

щодо охорони праці, а саме забезпечення права: 

– на працю (ст. 1);  

– на справедливі умови праці (встановити розумну тривалість робочого дня 

та тижня і поступово скорочувати робочий тиждень настільки, наскільки це 

дозволяє підвищення продуктивності праці та інші відповідні фактори; 

встановити оплачувані державні святкові дні; встановити щорічну оплачувану 

відпустку тривалістю не менше чотирьох тижнів; усунути ризики, що властиві 

роботам з небезпечними або шкідливими для здоров'я умовами праці, а у 

випадках, коли усунути або достатньою мірою зменшити такі ризики ще 

неможливо, встановити для працівників, зайнятих на таких роботах, скорочену 

тривалість робочого часу або додаткові оплачувані відпустки; забезпечити 

щотижневий відпочинок, який, по можливості, має збігатися з днем, що за 

традиціями або звичаями відповідної країни чи регіону визнається днем 

відпочинку; забезпечити, щоб працівники були письмово поінформовані 
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якнайшвидше і у будь-якому разі не пізніше ніж через два місяці після дати 

початку виконання ними своїх службових обов'язків про головні аспекти 

договору або трудових відносин; забезпечити, щоб працівники, зайняті на 

роботах у нічний час, користувалися заходами, які враховують особливий 

характер такої роботи (ст. 2); 

– на безпечні та здорові умови праці (розробити, здійснювати і періодично 

переглядати послідовну національну політику в галузі охорони праці, 

виробничої гігієни і виробничого середовища. Головною метою цієї політики є 

поліпшення охорони праці і виробничої гігієни, а також запобігання нещасним 

випадкам та травматизму, що виникають внаслідок виробничої діяльності, 

пов'язані з нею або мають місце у процесі її здійснення, зокрема шляхом 

мінімізації причин виникнення ризиків, властивих виробничому середовищу; 

прийняти правила з техніки безпеки та гігієни праці; забезпечити виконання 

таких правил шляхом заходів нагляду за дотриманням їхніх вимог; сприяти 

поступовому розвиткові призначених для всіх працівників служб виробничої 

гігієни, головне завдання яких полягає у здійсненні профілактичних і 

консультативних функцій (ст. 3); 

– працюючих жінок на охорону материнства (ст. 8); 

– брати участь у визначенні та поліпшенні умов праці та виробничого 

середовища (ст. 22). 

Як вже було зазначено, приведення нормативно-правової бази у сфері 

охорони праці у відповідність із сучасними вимогами та законодавством ЄС – 

визначено серед шляхів та способів розв’язання проблем у сфері охорони праці. 

Отже, окрему увагу потрібно приділити відповідним Директивам ЄС, які 

повинні бути імплементовані, відповідно до плану заходів Україна-ЄС. 

Як відомо, 17 вересня 2014 року КМУ затвердив план заходів з виконання 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 2014-2017 роки [163] у рамках 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, яка має бути завершена 

до 2017 року.  
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З-поміж інших правил, Угода сприяє зближенню нормативно-правових баз 

обох сторін, встановлюючи конкретні терміни, протягом яких Україна має 

перенести частину законодавства ЄС на власні закони та запровадити їх [210]. 

Поліпшення систем охорони праці та промислової безпеки в країнах – 

членах ЄС обумовлене впровадженням за останні роки низки законодавчих і 

нормативних актів. Оновлення національних систем охорони праці з 

урахуванням європейського законодавства стосується, насамперед, нових 

учасників, законодавство яких має адекватно відображати загальноєвропейські 

положення у сфері охорони праці. Правову систему ЄС можна вважати 

наднаціональною правовою системою, якій притаманні особливі риси. Держави 

– члени ЄС обмежили свій суверенітет і делегували частину власних 

повноважень співтовариству, яке у межах визначених повноважень видає 

законодавчі акти, обов'язкові для держав-учасниць. Основою законодавства ЄС 

у сфері охорони праці є рамкові директиви. Відповідно до статті 189 Римської 

угоди, директива зобов’язує будь-яку із держав-учасниць досягати визначеного 

директивою результату, але залишає за національними органами право обирати 

методи й засоби його досягнення. Директиви з охорони праці визначають 

мінімальні вимоги з можливістю для держав-учасниць відступати від 

мінімальних вимог, однак лише в бік їх перевищення [177, с. 222; 118, с. 167]. 

До Директив ЄС, що мають відношення до питань праці належать: 

Директива Ради ЄС від 15 березня 2006 року № 2006/21/ЄС про управління 

відходами видобувної промисловості; Директиви Ради ЄС від 09 січня 1996 

року № 96/82/ЄС про контроль за загрозами значних небезпек, пов’язаних з 

небезпечними речовинами; Директиви Ради ЄС від 12 березня 2001 року 

№ 2001/23/ЄС про наближення законів держав-членів, що стосуються охорони 

прав працівників у разі зміни власника підприємства, бізнесу чи їх частин; 

Директиви Ради ЄС від 11 березня 2015 року № 2002/14/ЄС про встановлення 

загальної структури інформування та консультації працівників Європейського 

співтовариства – Спільної декларації Європейського Парламенту, Ради та 

Комісії про представництво працівників; Директиви Ради ЄС від 15 грудня 1997 

року № 97/81/ЄЕС щодо рамкової угоди про неповну зайнятість, укладеної 
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ETUC, UNICE та CEEP; Директиви Ради ЄЕС від 25 чевня 1991 року 

№ 91/533/ЄЕС про доповнення заходів із сприяння покращенню безпеки та 

охорони праці працівників з фіксованим строком працевлаштування або 

тимчасовим працевлаштуванням; Директиви Ради ЄЕС від 19 жовтня 1992 року 

№ 92/85/ЄЕС про вжиття заходів до покращення безпеки та гігієни праці 

вагітних жінок, працівниць, які нещодавно народили, чи годувальниць; рамкова 

Директива 89/391/ЕЗС щодо заходів із забезпечення безпеки та здоров'я 

працівників на робочому місці. З нею пов'язані спеціальні директиви 

89/654/ЕЗС, 89/655/ЕЗС, 89/656/ЕЗС, 90/269/ЕЗС, 90/270/ЕЗС, 90/394/ЕЗС, 

90/679/ЕЗС, 92/57/ЕЗС, 92/58/ЕЗС, 92/85/ЕЗС, 92/91/ЕЗС, 92/104/ЕЗС та 

93/103/ЕЗС.  

Не зупиняючись далі на аналізі міжнародного законодавства, зауважимо, 

що згаданими нормативно-правовими актами і документами національна 

система законодавства у сфері охорони праці не обмежується. Так, окремі 

питання у регламентовано у нормативних документах Міжнародної агенції з 

атомної енергії, Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міжнародної 

організації зі стандартизації, Міжнародної організації авіації та ін. Наведені 

положення становлять інтерес для вивченні можливостей запозичення досвіду 

адміністративно-правового регулювання охорони праці у зарубіжних країнах. 

Що враховано у підрозділі, присвяченому дослідженню цього питання. 

У Конституції України право людини на безпечні і здорові умови праці 

відображено: 

1) у загальних засадах, зокрема у ст. 3, де зазначено, що людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед 

людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини 

є головним обов'язком держави;  

2) у системі прав, свобод та обов’язків людини і громадянина, а саме: 

ст.  21 – усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи 

людини є невідчужуваними та непорушними;  
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ст. 22 – права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією, 

не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути 

скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не 

допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод; 

ст. 23 – кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, 

якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки 

перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її 

особистості; 

ст. 24 – громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними 

перед законом. Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам 

рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній 

діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за 

неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, 

встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість 

поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і 

моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання 

оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям; 

ст. 27 – ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок 

держави – захищати життя людини;  

ст. 43 – кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі 

на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. 

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, 

гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, 

реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і 

перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Використання 

примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова 

або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка 

виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до 

законів про воєнний і про надзвичайний стан. Кожен має право на належні, 

безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної 
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законом. Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього 

здоров'я роботах забороняється [114]. 

У Кодексі законів про працю України [96] правове регулювання охорони 

праці передбачене у главі ІІ «Колективний договір», главі IV «Робочий час», 

главі V «Час відпочинку», главі Х «Трудова дисципліна», главі XI «Охорона 

праці», главі ХІІ «Праця жінок», главі ХІІІ «Праця молоді», главі ХVІ 

«Професійні спілки. Участь працівників в управлінні підприємствами, 

установами, організаціями», главі ХVІІІ «Нагляд і контроль за додержанням 

законодавства про працю». 

Закон України «Про охорону праці» здійснює комплексне регулювання 

питань охорони праці. Як вже було зазначено, Україна – одна з перших країн 

пострадянського простору прийняла окремий закон, який регулює питання 

охорони праці. У його нормах визначено основні положення щодо реалізації 

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

трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці та встановлені 

основні засади державної політики України щодо реалізації громадянами права 

на охорону праці. У цьому законі визначено засади адміністративно-правового 

регулювання питань охорони праці. А саме: розділ VI відображує основи 

державного управління охороною праці, розділ VII регулює питання 

державного нагляду та контролю за охороною праці, розділ VIII регламентує 

питання відповідальності за порушення законодавства про охорону праці. 

Питання охорони праці регламентуються також Законами України «Про 

пожежну безпеку», «Про використання ядерної енергії та та радіаційний 

захист», «Про забезпечення санітраного та епідеміологічного благополуччя 

населення», «Про охорону здоров’я», «Про загальнообов’язкове державне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які призвели до втрати працездатності», «Про соціальний 

діалог», «Про ліцензування певних видів господраської діяльності», «Про 

обєкти підвищеної небезпеки», «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» та ін.  
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До системи законодавства про охорону праці належать також укази 

Президента України та постанови Кабінету Міністрів України. Перелік цих 

документів запропонувати у межах цієї роботи не убачається можливим 

через їх значну кількість. Можна лише зауважити, що метою їх створення є 

забезпечення практичної реалізації та конкретизація законодавства 

(міжнародного і національного) у сфері охорони праці. Головні з них 

згадуються та аналізуються у інших підрозділах дисертаційного дослідження 

у контексті питань, що розглядаються. 

Окрему увагу потрібно приділити нормативно-правовим актам з 

охорони праці, які є офіційними документами органів державного управління 

охороною праці. 

Відповідно до ст. 157 КЗпП, державні міжгалузеві та галузеві 

нормативні акти про охорону праці – це правила, стандарти, норми, 

положення, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових 

норм, обов'язкових для виконання. 

Опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чинних 

державних міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону праці 

проводяться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони праці, за участю інших 

державних органів і професійних спілок у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України. 

Стандарти, технічні умови та інші нормативно-технічні документи на 

засоби праці і технологічні процеси повинні включати вимоги щодо охорони 

праці і погоджуватися з центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці. 

У разі відсутності в нормативних актах про охорону праці вимог, які 

необхідно виконати для забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на 

певних роботах, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний вжити 

погоджених з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
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політику у сфері охорони праці, заходів, що забезпечать безпеку працівників 

[96]. 

Зважаючи на особливе значення нормативно-правових актів з охорони 

праці у механізмі адміністративно-правового регулювання, потрібно 

зауважити про низку проблем правотвочого та правозастосвного харартеру.  

Відповідно до ст. 117 Конституції України, нормативно-правові акти 

Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом. 

Відтак, передбачено, що визначені законом органи публічної адміністрації 

мають право приймати нормативно-правові акти.  

У ст. 15 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» 

[172], міністерство у межах своїх повноважень, на основі і на виконання 

Конституції та законів України, актів Президента України та постанов 

Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів 

України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, які підписує міністр. 

Накази міністерства, видані в межах його повноважень, є обов'язковими для 

виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними 

органами, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм 

власності та громадянами. Накази міністерства нормативно-правового змісту 

підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та 

включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.  

У ст.  23 зазначено, що центральний орган виконавчої влади у межах 

своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, 

актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих 

відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів 

України та наказів міністерств видає накази організаційно-розпорядчого 

характеру, організовує та контролює їх виконання. 
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Відповідно до ст. 27 Закону України «Про охорону праці», нормативно-

правові акти з охорони праці – це правила, норми, регламенти, положення, 

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

Опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чинних 

нормативно-правових актів з охорони праці провадяться центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері охорони праці, за участю професійних спілок і Фонду соціального 

страхування України та за погодженням з органами державного нагляду за 

охороною праці.  

Санітарні правила та норми затверджуються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони здоров'я. 

Нормативно-правові акти з охорони праці 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 

технологічні процеси повинні включати вимоги щодо охорони праці і 

погоджуватися з органами державного нагляду за охороною праці (ст. 29). 

У ст. 33 Закону України «Про охорону праці» зазначено, що 

центральний орган влади, що здійснює державну політику у сфері охорони 

праці здійснює нормопроектну діяльність, розробляє правила, норми, 

положення, інструкції та інші нормативно-правові акти з охорони праці або 

зміни до них та вносить відповідні пропозиції на розгляд центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

зазначеній сфері. Крім того, відповідно до ст. 13 Закону України «Про 

охорону праці», роботодавець розробляє і затверджує положення, інструкції, 

інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства, та встановлюють 

правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, 

у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях 
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відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує 

безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами 

підприємства з охорони праці [166]. 

Видами нормативних актів про охорону праці є: правила, стандарти, 

норми, положення, статути, інструкції, керівництва, вказівки, рекомендації, 

вимоги, технічні умови безпеки, переліки. Інструкції – акти, що видаються з 

метою роз'яснення порядку застосування норм права або з метою 

встановлення методичних правил і способів виконання певних операцій. 

Положення – систематизований нормативний акт, яким визначається 

структура, завдання, компетенція або організація діяльності певних суб'єктів 

права. Правила – акти, що закріплюють порядок організації і здійснення 

певного виду діяльності. Нормативи з охорони праці – це: норми площі та 

об’єму виробничого приміщення на одного працівника; нормативи умов 

праці на робочих місцях; нормативи з безпеки технологічних процесів, 

машин, механізмів, обладнання, пристроїв; норми комплектування робочих 

місць і екіпірування працівників засобами індивідуального захисту. Що 

стосується стандартів, то варто коротко зазначити про деякі з них. А саме: 

стандарт OHSAS (Occupational Health and Safety Management Systems)18001: 

2007 – міжнародний стандарт, який описує розробку та впровадження систем 

управління охороною здоров’я і безпекою праці на підприємстві. 

Національна версія стандарту: ДСТУ OHSAS 18001: 2010 «Система 

управління гігієною та безпека праці». Стандарт OHSAS 18001: 2007 

розроблений за підтримки національних органів по стандартизації 

Великобританії, Японії, Ірландії та низки інших країн. Система складається з 

вимог OHSAS 18001, Вимог ILO / OSH 2001 (Guidelines on occupational Safety 

and Health Management Systems) розроблених Міжнародною Організацією 

Праці (ILO –  International Labour Organization). OHSAS 18001 поєднується зі 

стандартами серії ISO 9000 та ISO 14000, цей стандарт встановлює вимоги до 

системи управління гігієною та безпекою праці (ГіБП). OHSAS 18001 є 

стандартом, на підставі якого проводиться аналіз систем менеджменту 
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професійної безпеки і здоров’я. Передумовою його розробки стала потреба в 

ефективній роботі з охорони праці, безпеки і здоров’я працівників.  

Отже, органами публічної адміністрації видаються та ухвалюються різні 

за видами і формою нормативні акти, що стосуються питань охорони праці. 

Ці документи є джерелами адміністративного права, а отже питання порядку 

і вимог до їх прийняття становить інтерес з точки зору проблематики 

адміністративно-правового регулювання охорони праці.  

Нормативно-правові акти з охорони праці є підзаконними актами, які 

класифікують за різним критеріями: 

1) за суб'єктами прийняття – підзаконні нормативні акти Президента 

України, уряду, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування та ін.; 

2) за зовнішньою формою акта – укази, постанови, накази, 

розпорядження, рішення, статути, правила та ін.; 

3) за сферою дій акта – загальні підзаконні нормативні акти, обов'язкові 

на всій території держави (нормативні акти Президента України або Кабінету 

Міністрів України);  

– відомчі підзаконні нормативні акти, приписи яких поширюються на 

організації та осіб, що перебувають у системі службового підпорядкування 

відповідного міністерства, відомства (нормативні акти міністрів, керівників, 

інших центральних органів виконавчої влади, що мають внутрішнє 

значення); 

– місцеві підзаконні нормативні акти, дія яких обмежується територією 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці(нормативні акти голів 

місцевих державних адміністрацій); 

– локальні підзаконні нормативні акти, які діють тільки в межах 

конкретного підприємства, установи, організації (нормативні акти керівників 

підприємств, установ, організацій); 

4) за часом дії – постійні та тимчасові; 
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5) за характером правотворчої компетенції – прийняті в межах власної 

правотворчої компетенції (нормативні акти уряду і прийняті в порядку 

реалізації делегованих правотворчих повноважень (деякі нормативні акти 

органів місцевого самоврядування); 

6) за порядком прийняття – видані одноособово (нормативний наказ 

керівника державного комітету), прийняті колегіально (постанова правління 

Національного Банку України, видані спільно двома або більше відомствами) 

наприклад, наказ Міністерства фінансів України і Державного комітету 

України з питань регуляторної політики та підприємництва) [85, с. 62].  

Що стосується класифікації нормативно-правових актів з охорони праці 

то їх поділяють на: 

– державні нормативно-правові акти про охорону праці (ДНАОП), їх дія 

поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від 

форм власності і господарювання; 

– державні міжгалузеві нормативні акти про охорону праці – це ДНАОП 

загальнодержавного користування, дія яких поширюється на всі 

підприємства, установи, організації господарської діяльності України 

незалежно від їх відомчої (галузевої) належності та форм власності; 

– державні галузеві нормативні акти про охорону праці – це ДНАОП, дія 

яких поширюється на підприємства, установи та організації незалежно від 

форм власності, що належать до певної галузі. 

Система цих нормативно-правових актів складна та багаторівнева, а до 

змісту і порядку їх прийняття висуваються спеціальні вимоги. Водночас, 

наразі законодавством не регламентовано та не врегульовано питання щодо 

порядку прийняття нормативно-правових актів з охорони праці.  

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 

819 від 20 листопада 2014 року «Про визнання таким, що втратив чинність, 

наказу Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 16 

березня 1994 року № 19» визнано таким, що втратив чинність згаданий наказ. 

Незважаючи на це, убачається доречним з пізнавальною метою здійснити 
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огляд окремих його положень, які визначали порядок прийняття нормативно-

правових актів з охорони праці, тим більше, що, у чинному законодавстві це 

питання не врегульоване. 

Так, у наказі Державного комітету України по нагляду за охороною 

праці № 19 від 16 березня 1994 року «Про затвердження Положення про 

опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і 

галузевих нормативних актів про охорону праці» [162] було визначено 

порядок опрацювання та прийняття нових, перегляду i скасування чинних 

державних мiжгалузевих i галузевих нормативних актiв про охорону працi 

вiдповiдно до вимог Закону України «Про охорону працi». У цьому 

документі було визначено:  

1) загальні положення, зокрема щодо обв'язкового виконання цього 

положення усiма центральними та мiсцевими органами державної виконавчої 

влади, а також пiдприємствами, установами i органiзацiями незалежно вiд 

форм власності;  

2) порядок опрацювання державних нормативних актів про охорону 

праці: організація роботи, визначено суб’єктів, які беруть участь у 

опрацюванні проектiв державних мiжгалузевих i галузевих ДНАОП; спосіб, 

що передбачає системний i комплексний пiдхiд до органiзацiї нормотворчої 

дiяльностi, удосконалення наявної нормативної бази з питань безпеки, гiгiєни 

працi та виробничого середовища і здійснюється шляхом створення мережi 

головних та базових органiзацiй з цього питання;  

3) стадії опрацювання ДНАОП:  

– пiдготовка до опрацювання ДНАОП (доцiльнiсть опрацювання даного 

нормативного акта, черговiсть робiт, можливi виконавцi проекту, джерела та 

обсяги фiнансування тощо, збирання робочих матерiалiв або пред'являється i 

аналiзується початковий варiант проекту ДНАОП (за його наявностi), для 

опрацювання нормативного акта рiшенням керiвника вiдповiдної базової 

(головної) органiзацiї створюється робоча група, до якої поряд iз власними 
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спецiалiстами за необхiдностi можуть бути залученi фахiвцi iнших 

компетентних органiзацiй i підприємств); 

– опрацювання i затвердження технiчного завдання (у технiчному 

завданнi повиннi бути передбаченi: пiдстава для опрацювання ДНАОП; 

строки початку та закiнчення робiт; мета i головнi завдання ДНАОП; 

характеристика об'єкта нормативного регулювання; структура ДНАОП; 

взаємозв'язок з iншими правовими нормами та нормативними документами; 

джерела iнформацiї, що повиннi бути використанi; етапи опрацювання, 

строки виконання та виконавцi. Технiчне завдання на опрацювання ДНАОП 

узгоджується з мiнiстерством, Нацiональним НДI охорони працi та 

затверджується заступником керiвника вiдповiдного органу державного 

нагляду); 

– опрацювання першої редакцiї проекту ДНАОП (структура, змiст, 

викладення i оформлення ДНАОП залежать вiд вимог, призначення й 

головних завдань нормативного акта та визначаються органом, який його 

затверджує); 

– опрацювання остаточної редакцiї проекту ДНАОП (остаточна редакцiя 

проекту ДНАОП пiсля врахування зауважень i пропозицiй узгоджуючих 

органiв обговорюється на засiданнi науково-технiчної (наукової) ради чи 

секцiї ради органiзацiї-розробника, яка приймає протокольне рiшення про 

подання його на затвердження органу державного нагляду за охороною 

працi); 

– затвердження i включення ДНАОП до державного реєстру (державний 

нормативний акт про охорону працi затверджується наказом вiдповiдного 

органу державного нагляду. Затверджений нормативний акт про охорону 

працi пiдлягаяє включенню до державного реєстру ДНАОП. Змiст опису 

(карти-паспорта) нормативного акта вводиться в банк даних 

автоматизованого iнформацiйного фонду державних нормативних актiв про 

охорону працi України.); 
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– видання та iнформацiя про ДНАОП (данi про затвердження та 

введення в дiю державних нормативних актiв про охорону працi 

щоквартально публiкуються в покажчику ДНАОП. Органи державного 

нагляду за охороною працi тиражують і розповсюджують ДНАОП вiдповiдно 

до встановленого ними порядку. Без дозволу цих органiв державний 

нормативний акт про охорону працi не може бути повнiстю або частково 

вiдтворений, тиражований i розповсюджений); 

4) порядок перегляду і зміни ДНАОП (періодичність, суб’єкти). Пiд час 

перегляду ДНАОП може розроблятися новий нормативний акт замiсть 

чинного або вноситися до нього змiни та доповнення, переглянутий 

нормативний акт скасовується, а в новому вказується замiсть якого ДНАОП 

вiн опрацьований. Опрацювання, узгодження i затвердження змiн до 

ДНАОП, а також їх включення до державного реєстру здiйснюються в 

порядку, встановленому для нормативних актiв, якi розробляються вперше; 

4) припинення чинності державних актів про охорону праці: за наявностi 

пiдстав i у випадках, передбачених ЗУ «Про охорону праці», уповноважений 

орган може прийняти рiшення про тимчасове припинення чинностi 

нормативного акта або його окремих пунктів; 

5) порядок скасування ДНАОП: скасування державних нормативних 

актiв про охорону працi здiйснюється за наказом органу, який затвердив цей 

акт, у разi розробки i затвердження замiсть нього iншого нормативного акта, 

або коли визначено, що у подальшому його використаннi немає необхiдностi. 

Отже, незважаючи на існування нормативної бази, у якій фрагментарно 

регулюються (регулювалися) питання, пов’язані із прийняттям нормативно-

правових актів з охорони праці, наразі актуальною є низка проблем, 

пов’язаних із відсутністю єдиного нормативно-правового акту, у якому було 

б передбачено та конкретизовано співвідношення компетенції різних органів 

публічної адміністрації, які приймають такі акти, визначено критерії 

розмежування їх форм і видів, ієрархію, загальні правила процедури 
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прийняття відповідних актів (структуру відповідного нормативно-правового 

акта запропоновано для розгляду Державній службі України з питань праці). 

Наведене дає підстави для розуміння адміністративно-правового 

регулювання охорони праці як сукупності адміністративно-правовових норм, 

які регулюють питання охорони праці. Їх систему складають: міжнародні 

акти (наднаціональний рівень), національне законодавство, нормативна 

основа форм і методів адміністративно-правовго регулювання, юридико-

технічні документи.  

Адмінстративно-правові нормативні акти можна класифікувати за 

різними критеріями, зокрема: за суб’єктом правотворчості (акти вищого, 

центрального, локального рівня); за сферою дії (загальні і спеціальні); за 

змістом: техніко-юридичні, соціально-правові).  

Крім того, норми і правила з охорони праці можна розподілити в умовні 

«спеціалізовані» групи: 1) державні стандарти – визначають загальні вимоги і 

норми за видами небезпечних та шкідливих виробничих чинників, загальні 

вимоги безпеки до виробничого обладнання та виробничих процесів, вимоги 

до засобів захисту працюючих, методи оцінки безпеки праці (державні, 

галузеві, міжгалузеві); 2) санітарні і будівельні норми і правила, які містять 

вимоги до санітарно-гігієнічних умов праці, технологічних процесів, 

утримання та облаштування промислових підприємстів; 3) правила техніки 

безпеки та виробничої санітарії – вимоги до будівель, споруд, машин, 

механізмів, верстатів, території, робочим місцям, обов’язкам керівників та ін. 

(галузеві, міжгалузеві); 3) вимоги безпеки конструкцій, машин, верстатів, 

приладів; 4) документи, які регламентують права і обов’язки адміністрації 

підприємств, організацій, установ, а також їх відповідальність; 6) документи, 

які регламентують діяльність органів публічної адміністрації (нагляду і 

контролю). Така класифікація може стати в нагоді зацікавленим суб’єктам 

для поглиблення розуміння специфіки та напрямів нормативно-правового 

регулювання охорони праці.  
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2.3. Суб’єкти публічної адміністрації у сфері охорони праці 

 

У Концепції адміністративної реформи України, публічна адміністрація 

розглядається як сукупність органів та інших інституцій, підпорядкованих 

політичній владі, які забезпечують виконання закону та здійснюють інші 

публічно-управлінські функції. Насамперед – це органи виконавчої влади, які 

виконують адміністративні функції держави та у зв’язку з цим є 

найближчими до населення, тобто здійснюють свою діяльність публічно. 

Призначення органів публічної адміністрації полягає у виконанні рішень, 

прийнятих безпосередньо народом або його представницькими органами, 

втіленні вираженої законах волі суспільства, розробленні та реалізації 

програм розвитку суспільства, забезпеченні дотримання законодавчих норм 

(дії органів публічної адміністрації мають спиратись на закони та бути 

спрямовані на їх виконання), нормотворчої діяльності, забезпеченні 

громадського порядку, стабільності, безпеки в суспільстві, захисті прав і 

свобод людини і громадянина [174, c. 3]. 

Отже, діяльність органів публічної адмінстрації – центральний елемент 

адміністративно-правового регулювання, зокрема і у сфері охорони праці. 

У теорії адміністративного права публічна адміністрація визначається 

також як виконавчі структури – вищі, центральні та місцеві органи 

виконавчої влади і виконавчі комітети органів місцевого самоврядування та 

інші суб’єкти, які відповідно до закону мають повноваження забезпечувати 

виконання законів, діяти у публічних інтересах. 

Вони функціонують для оперативного та безпосереднього управління 

соціальною, господарською, політичною, культурною та іншими галузями, 

сферами та секторами суспільного життя. Саме на них покладено обов’язок 

реалізовувати (виконувати) рішення, які ухвалює законодавча влада. 

Здійснення цієї функції неможливе без прийняття конкретних 

управлінських рішень і контролю за їх виконанням. Тому суб’єкти 

публічного управління наділяються повноваженнями здійснювати 
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розпорядчу діяльність, діючи від імені держави з метою адміністративно-

правового регулювання суспільних відносин у визначених галузях, сферах і 

секторах суспільного життя [13, с. 20]. 

Розпорядча діяльність полягає: по-перше, у прийнятті 

загальнообов’язкових приписів (вони закріплюються в указах, постановах, 

наказах, розпорядженнях, інструкціях, протоколах тощо); по-друге, в 

організації виконання зазначених приписів; по-третє, у здійсненні контролю 

за цим процесом [102, с. 17]. Отже, виконавча діяльність суб’єктів 

публічного управління виявляється в тому, що їх органи та посадові особи 

постають як безпосередні виконавці вимог законів України, що сприяє їх 

правореалізації на території всієї держави; розпорядча діяльність полягає у 

компетенції суб’єктів публічного управління на основі законів України та з їх 

виконання приймати власні підзаконні нормативно-правові акти загального 

характеру, що мають обов’язкове значення, та здійснювати контроль за їх 

виконанням [13, с. 21]. 

Склад суб’єктів публічного управління слід розглядати в широкому 

форматі. До них у правовій державі, де будується розвинене громадянське 

суспільство, поряд з органами виконавчої влади належать органи місцевого 

самоврядування, об’єднання громадян чи підприємств (під час здійснення 

делегованих виконавчих державних функцій) та владні посадові особи всіх 

зазначених колективних суб’єктів [ 152, с. 83].  

В. Б. Авер’янов визначає поняття публічної адміністрації як сукупність 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

підпорядкованих політичній владі, які забезпечують виконання закону та 

здійснюють інші публічно-управлінські функції [2, с.117]. 

Т. М. Кравцова та А. В. Солонар зауважують, що публічні функції 

виконуються не лише суб’єктами публічної адміністрації, але й іншими 

суб’єктами, зокрема: державними та комунальними (муніципальними) 

закладами, організаціями, підприємствами. Такі суб’єкти, що належать до 

публічного сектору і виконують публічні функції (наприклад, невідкладна 



101 
 

медична допомога, рятувальні служби тощо), вимагають особливого режиму 

праці, відмінного від праці у приватному секторі. Тому, залежно від обсягу 

публічних завдань (якщо за певних умов приватний сектор не повинен або не 

може виконувати відповідні завдання, які є необхідними для держави та 

суспільства), поняття публічної служби може розширюватися. Таким чином, 

під поняттям «публічна адміністрація» слід розуміти систему органів 

державної виконавчої влади та виконавчих органів місцевого 

самоврядування, підприємства, установи, організації та інші суб’єкти, 

наділені адміністративно-управлінськими функціями, які діють з метою 

забезпечення як інтересів держави, так і інтересів суспільства в цілому, а 

також сукупність цих адміністративно-управлінських дій та заходів, 

встановлених законом [120, c. 523]. 

Очевидно, що діяльність публічної адміністрації ґрунтується на 

принципах, І. Коліушко та В. Тимощук пропонують наступну систему таких 

принципів: 

1) верховенства права як пріоритету прав та свобод людини і 

громадянина, гуманізму та справедливості в діяльності публічної 

адміністрації;  

2) законності як діяльності публічної адміністрації відповідно до 

повноважень і в порядку, визначених законом;  

3) відкритості як оприлюднення та доступності для громадян інформації 

про діяльність та рішення публічної адміністрації, а також надання публічної 

інформації на вимогу громадян;  

4) пропорційності як вимоги щодо обмеження рішень публічної 

адміністрації метою, якої необхідно досягти, умовами її досягнення, а також 

обов’язку публічної адміністрації зважати на наслідки своїх рішень, дій та 

бездіяльності;  

5) ефективності як обов’язку публічної адміністрації забезпечувати 

досягнення необхідних результатів у вирішенні покладених на неї завдань 

при оптимальному використанні публічних ресурсів;  
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6) підконтрольності як обов’язкового внутрішнього та зовнішнього 

контролю за діяльністю публічної адміністрації, в тому числі судового;  

7) відповідальності як обов’язку публічної адміністрації нести юридичну 

відповідальність за прийняті рішення, дії та бездіяльність [98, 99, с. 26–27]. 

Наведені положення поширюються та стосуються суб’єктів публічної 

адміністрації у сфері охорони праці. Відтак, сформульовано поняття 

публічної адміністрації у сфері охорони праці як визначених законом 

суб’єктів, які мають повноваження здійснювати адміністративно-

управлінські функції та діють з метою забезпечення інтересів держави та 

суспільства у сфері охорони праці. 

За роки незалежності система суб’єктів публічної адміністрації у сфері 

охорони праці неодноразово реформувалась, змінювалась її структура та 

повноваження. Проте, і до цього часу актуальною проблемою залишається 

формування цієї системи, що забезпечить реалізацію єдиної державної 

політики у галузі охорони праці. Наразі можна констатувати, що ця 

діяльність перебуває у стадії становлення і розвитку.  

Незважаючи на те, що публічну адміністрацію, насамперед, розглядають 

як органи виконавчої влади, з огляду на складну та багаторівневу структуру 

інституту охорони праці та відповідних суспільних відносин, убачається 

доцільним розглянути вертикаль державної влади в цілому із приділенням 

окремої уваги діяльності центрального органу виконавчої влади, який 

реалізує державну політику у сфері охорони праці. Як відомо, систему 

органів державної влади становлять: Верховна Рада України (єдиний орган 

законодавчої влади); Президент України (глава держави); система державних 

органів виконавчої влади (Кабінет Міністрів України, міністерства, 

центральні органи виконавчої влади, місцеві органи державної виконавчої 

влади), судові органи. Керуючись цими положеннями, спробуємо 

проаналізувати повновження органів державної влади у сфері охорони праці.  
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Верховна Рада України (ВРУ), як вже було зазначено, визначає 

загальний політичний курс, шляхом закріплення конституційних і 

законодавчих засад охорони праці. 

Зі змісту повноважень ВРУ, наведених у ст. 85 Конституції України, 

вбачається, що питання охорони праці регулюються законодавчим органом у 

частині: 

1) внесення змін до Конституції України – шляхом визначення основних 

прав та гарантій для осіб, які працюють, обов’язків держави у сфері охорони 

праці; 

2) прийняття законів – визначення основ соціального захисту, створення 

законодавчої бази, у якій визначено загальні засади охорони праці, гарантії 

прав на охорону праці, питання організації охорони праці, засоби 

стимулювання охорони праці, систему нормативно-правових актів з охорони 

праці, органи державного управління охороною праці, порядок державного 

нагляду та громадського контролю за охороною праці, відповідальність за 

порушення законодавства про охорону праці та ін.; 

3) затвердження Державного бюджету України (ДБ) та внесення змін до 

нього, контроль за виконанням, прийняття рішення щодо звіту про його 

виконання – при визначенні фінансування охорони праці щодо 

профілактичних заходів з охорони праці, виконання загальнодержавної, 

галузевих та регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці 

та виробничого середовища, інших державних програм, спрямованих на 

запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням; розмір 

витрат на охорону праці для підприємств, що утримуються за рахунок 

бюжету; порядку зарахування до ДБ коштів від застосування штрафних 

санкцій до юридичних чи фізичних осіб, які відповідно до законодавства 

використовують найману працю та ін.; 

4) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері охорони 

праці; 
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5) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-

технічного, соціального розвитку, охорони довкілля; 

6) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента 

України про внутрішнє і зовнішнє становище України; 

7) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України; 

8) призначення за поданням Прем’єр-міністра України Міністра 

соціальної політики, вирішення питання про його відставку; 

9) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України 

відповідно до Конституції та закону; 

10) надання законом згоди на обов’язковість міжнародних договорів 

України та денонсація міжнародних договорів України, що містять питання 

охорони праці; 

11) здійснення парламентського контролю у межах, визначених 

Конституцією та законом. 

Отже, до повноважень ВРУ у сфері охорони праці можна віднести не 

лише законотворчі, а й установчі, контрольні та бюджетні. 

Відповідно до ст. 89 Конституції України, ВРУ для здійснення 

законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, 

віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій відповідно до 

Конституції України створює з числа народних депутатів України комітети 

ВРУ та обирає голів, перших заступників, заступників голів та секретарів цих 

комітетів. У ст. 1 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» 

[164] передбачено, що Комітет ВРУ) – орган ВРУ, який утворюється з числа 

народних депутатів України для здійснення за окремими напрямами 

законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, 

віднесених до повноважень ВРУ, виконання контрольних функцій. 

До предмету відання Комітету ВРУ з питань соціальної політики, 

зайнятості та пенсійного забезпечення (Комітет) у частині питань охорони 

праці належать: 
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– державна політика у сфері соціального захисту громадян; 

– державне соціальне страхування; 

– державна політика у сфері регулювання трудових відносин та 

зайнятості населення; 

– розвиток соціального партнерства та діяльність об’єднань громадян 

сторін соціального партнерства; 

– діяльність соціальних фондів [167]. 

Для виконання своїх завдань Комітет здійснює наступні функції: 

1) законопроектна – розробка проектів законів, інших актів ВРУ; 

попередній розгляд та підготовка висновків і пропозицій щодо 

законопроектів, внесених суб'єктами законодавчої ініціативи на розгляд ВРУ; 

доопрацювання за дорученням ВРУ окремих законопроектів за наслідками 

розгляду їх у першому та наступних читаннях (за винятком прийнятих ВРУ 

актів у цілому); попередній розгляд та підготовка висновків і пропозицій 

щодо проектів загальнодержавних програм економічного, науково-

технічного, соціального розвитку, а також надання згоди на обов'язковість чи 

денонсацію міжнародних договорів України; узагальнення зауважень і 

пропозицій, що надійшли до законопроектів; внесення пропозицій щодо 

перспективного планування законопроектної роботи; 

2) організаційна – планування своєї роботи; проведення збору та аналізу 

інформації з питань, що належать до повноважень Комітету, організація 

слухань із цих питань, у тому числі на засіданнях ВРУ; попереднє 

обговорення, відповідно до предмету відання, кандидатур посадових осіб, 

яких згідно з Конституцією України обирає, призначає, затверджує ВРУ або 

надає згоду на їхнє призначення, підготовка до розгляду ВРУ відповідних 

висновків щодо цих кандидатур; підготовка питань на розгляд ВРУ 

відповідно до предмету відання; участь у формуванні порядку денного 

пленарних засідань ВРУ; прийняття рішень, надання висновків, 

рекомендацій, роз'яснень; розгляд звернень, що надійшли до Комітету в 

установленому порядку; участь, відповідно до предмету відання, в 
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міжпарламентській діяльності, взаємодія з міжнародними організаціями; 

підготовка письмових звітів про підсумки своєї діяльності; забезпечення 

висвітлення своєї діяльності в засобах масової інформації; 

3) контрольна – аналіз практики застосування законодавчих актів у 

діяльності державних органів, їх посадових осіб з питань, віднесених до 

предмету відання, підготовка та подання відповідних висновків та 

рекомендацій на розгляд ВРУ; участь за дорученням ВРУ у проведенні «Дня 

Уряду України»; контроль за виконанням ДБ в частині, що віднесена до 

предмету відання, для забезпечення доцільності, економності та ефективності 

використання державних коштів у порядку, встановленому законом; 

організація та підготовка за дорученням ВРУ парламентських слухань; 

організація та підготовка слухань у комітетах; підготовка та подання на 

розгляд ВРУ запитів до Президента України від комітету відповідно до 

положень п. 34 ч. 1 ст. 85 Конституції України; взаємодія з Рахунковою 

палатою; взаємодія з Уповноваженим Верховної Ради України з прав 

людини; направлення матеріалів для відповідного реагування в межах, 

установлених законом, органам ВРУ, державним органам, їх посадовим 

особам; погодження питань, проведення консультацій щодо призначення на 

посади та звільнення з посад керівників відповідних державних органів, 

створення і ліквідація спеціальних державних органів, що віднесені до 

предмету відання Комітету, та здійснення інших погоджень і консультацій у 

випадках, передбачених законом [164]. 

Наприклад, Постановою ВРУ від 15 червня 2010 року «Про проведення 

парламентських слухань на тему: «Про стан промислової безпеки та охорони 

праці» [169] визначено дату проведення парламентських слухань і 

зобов’язано: 

КМУ – підготувати та подати до ВРУ інформаційно-аналітичні 

матеріали з питання парламентських слухань, тиражовані для народних 

депутатів України;  
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Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці –

забезпечити підготовку та проведення зазначених парламентських слухань; 

Національну телекомпанію України та Національну радіокомпанію 

України за участю Інформаційного управління Апарату Верховної Ради 

України – забезпечити в установленому порядку трансляцію парламентських 

слухань на Першому загальнонаціональному каналі Національної 

телекомпанії України та Першому загальнонаціональному каналі 

Національної радіокомпанії України; 

Управління комп'ютеризованих систем, Інформаційне управління 

Апарату Верховної Ради України та Дирекцію телерадіопрограм ВРУ – 

забезпечити аудіо- та відеотрансляцію парламентських слухань у мережі 

Інтернет; 

Управління справами Апарату Верховної Ради України – забезпечити 

фінансування витрат, необхідних для організації і проведення зазначених 

парламентських слухань, стенографування та видання матеріалів 

парламентських слухань Видавництвом ВРУ. 

Значення таких парламентських слухань полягає у тому, що по-перше, 

до участі запрошується широке коло суб’єктів, які мають відношення або 

цікавляться питаннями охорони праці: представники законодавчої, 

виконавчої влади усіх рівнів, громадські організації та діячі, науковці, 

роботодавці, працівники та ін. Усі зазначені суб’єкти мають можливість 

висловити свою думку, надати пропозиції та обмінятись досвідом з різних 

питань охорони праці, заслухати результати роботи державних органів тощо; 

по-друге, парламентські слухання, як захід державного масштабу, може 

визначити загальнодержавні проблеми охорони праці та із урахуванням 

одержаних даних, запропонувати напрями вирішення найбільш нагальних 

проблем, визначити державні органи, які відповідатимуть за викоання 

поставлених завдань.  
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Ці положення формулюються у рекомендаціях парламентських слухань. 

Зокрема, за результатами проведення згаданих парламентських слухань 

рекомендовано:  

Верховній Раді України забезпечити прийняття Трудового кодексу 

України, законів про промислову безпеку, про  професійний  розвиток  

персоналу  на виробництві, про соціальний діалог, про загальнообов'язкове 

державне соціальне медичне страхування та  інших  законодавчих актів, 

спрямованих на адаптацію законодавства України до міжнародних норм. 

2. Кабінету Міністрів України: 

1) спільно з Національною академією наук України, Академією 

медичних наук України за участю професійних спілок України, організацій 

роботодавців розробити і подати на затвердження Президентом України 

Національну стратегію охорони праці; 

2) всебічно проаналізувати існуючу систему забезпечення безпеки праці 

та виробництва за участю сторін соціального діалогу і підготувати пропозиції 

щодо її докорінного реформування; 

3) ініціювати питання щодо реформування органів державного нагляду 

за додержанням законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони 

праці, передбачивши оптимізацію їх організаційної структури, перехід від 

принципу реагування на порушення правил безпеки та страхові випадки к 

нагляду за реалізацією роботодавцями ефективної системи управління 

професійними ризиками на підприємствах; 

4) розробити  та внести на розгляд ВРУ законопроекти: 

– щодо нової редакції Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»; 

– щодо адміністративної та кримінальної відповідальності посадових 

осіб за порушення законодавства про охорону праці, приховування від 

розслідування та обліку у встановленому порядку нещасних випадків на 
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виробництві та професійних захворювань, несвоєчасне проведення атестації 

робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці; 

– про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 121 про 

допомоги у випадках виробничого травматизму; 

– про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 152 про 

техніку безпеки та гігієну праці на портових роботах; 

– про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 155 про 

безпеку, гігієну праці та виробниче середовище;  

– про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 187 про 

основи, що сприяють безпеці та гігієни праці; 

– про Загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища на 2011 – 2015 роки; 

– про внесення змін до Закону України «Про основні засади здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на підставі 

Конвенцій Міжнародної організації праці № 81 та № 129 щодо виведення 

державного нагляду з промислової безпеки та охорони праці зі сфери дії 

закону; 

– про внесення змін до Закону України «Про охорону праці» щодо 

недопущення роботодавцями працівників до виконання робіт без 

сертифікованих засобів індивідуального захисту; 

– щодо стимулювання роботодавців до вкладення коштів в поліпшення 

умов і безпеки праці, у тому числі виключення із оподаткованої бази витрат 

на заходи з охорони праці, що містяться в колективних договорах, які 

укладаються на підприємствах, звільнення від оподаткування на найближчі 

п‘ять років підприємств, що виготовляють сертифіковані засоби 

індивідуального захисту працівників, надання банківськими установами 

пільгових кредитів підприємствам для цільового їх використання;  

5) відповідно до Закону України «Про охорону праці» вирішити питання 

про створення структурних підрозділів з охорони праці у центральних та 
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місцевих органах державної виконавчої влади та виконавчих комітетах 

органів місцевого самоврядування; 

6) ввести в усіх підприємствах, установах та організаціях картки 

здоров‘я працівників; 

7) провести  всеукраїнську конференцію з питань безпеки та гігієни 

праці в малому підприємництві, розробити необхідні нормативно- правові 

акти та методичні посібники для управління професійними ризиками у цій 

сфері економіки; 

8) поновити роботу Національної ради з питань безпечної 

життєдіяльності населення при Кабінеті Міністрів України; 

9) прийняти постанови Кабінету Міністрів України: 

– про організацію психофізіологічної експертизи працівників, зайнятих 

на роботах підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного 

добору; 

– про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

4 червня 2008 р. №502 щодо виведення з сфери її дії органів 

Держгірпромнагляду та Держнаглядпраці; 

– про затвердження Порядку безоплатного надання лікувально-

профілактичного харчування працівникам, зайнятим на роботах з особливо 

шкідливими умовами праці, Порядку безоплатної видачі молока або інших 

рівноцінних харчових продуктів працівникам, зайнятим на роботах із 

шкідливими умовами праці, Порядку безоплатного забезпечення працівників 

гарячих цехів газованою солоною водою, Порядку проведення атестації 

робочих місць за умовами праці та Порядку безоплатної видачі мила та 

знешкоджуючих засобів працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із 

забрудненням, у тому числі шкідливо діючими речовинами; 

– про затвердження концепції змістової та структурної побудови 

нормативно-правових актів з охорони праці та програми їх розробки на 

методологічній основі, яка б відповідала сучасним економічним і трудовим 
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відносинам, з урахуванням вимог Міжнародної організації праці та директив 

Європейського Союзу у цій галузі; 

– щодо розробки і впровадження єдиних критеріїв визначення 

професійних захворювань та їх державній реєстрації; 

– про державні вимоги до підготовки кадрів з питань охорони праці; 

– про систему виявлення, оцінки та управління професійними ризиками; 

– про визначення та статистичний облік показників ушкодження 

здоров‘я працездатного населення у зв‘язку із небезпечними та шкідливими 

умовами праці, виробничо-обумовленої захворюваності, зниження імунітету, 

прискорення старіння та порушення репродуктивних функцій працівників; 

– про затвердження нової редакції порядку визначення страхових 

тарифів галузей економіки(видів економічної діяльності) , диференційованих 

за класами професійного ризику на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання; 

– про затвердження нової редакції Порядку розслідування та ведення 

обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві; 

– про створення альтернативної медико-соціальної експертизи в Україні; 

– про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 

березня 2008 року №265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян» 

щодо обмеження вимог Пенсійного фонду України до Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України про відшкодування витрат на виплати не передбачені 

законодавством у сфері соціального страхування від нещасного випадку на 

виробництві; 

10) забезпечити виконання Постанови Верховної Ради України від 02 

березня 2010 року № 1925-VI «Про розроблення Загальнодержавної 

програми попередження та ліквідації негативних техногенних та екологічних 

ситуацій на території України на період до 2025 року». 

3. Центральним органам виконавчої влади у межах їх компетенції: 
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– опрацювати та подати на затвердження Кабінету Міністрів України 

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження державних 

вимог до підготовки кадрів з питань охорони праці»;  

– забезпечити проведення моніторингу щодо визначення державного 

замовлення для підготовки спеціалістів з охорони праці; 

– опрацювати питання підготовки фахівців з охорони праці за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «магістр»; 

– опрацювати Галузевий стандарт вищої освіти – «Освітньо-

кваліфікаційна характеристика «магістр» за напрямом підготовки «Охорона 

праці»; 

– передбачити у розділі «Повинен знати» Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників, які є загальними для всіх видів 

економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці від 29 грудня 

2004 року № 336, вимоги щодо знання законодавчих та нормативно – 

правових актів з охорони праці; 

– забезпечити впровадження спільного трьохстороннього наказу МОН, 

МНС та Держгірпромнагляду від 21 жовтня 2010 року № 969/922/216 «Про 

організацію та вдосконалення навчання з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах 

України»; 

– розробити методологію про економічні основи охорони праці, що 

передбачають розробку алгоритмів оцінки матеріальних втрат працівників, 

підприємців і держави у зв’язку із небезпечними та шкідливими умовами 

праці, втрат від аварій, нещасних випадків і професійних захворювань, 

оцінки попереджувальної шкоди від проявлення виробничих небезпек; 

– забезпечити поступовий перегляд та приведення нормативно-правових 

актів з питань охорони праці до вимог сьогодення з урахуванням адаптації 

національного законодавства у галузі охорони праці з Європейським 

законодавством та міжнародними актами; 
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– розробити і внести на розгляд Кабінету Міністрів України проекти 

державних цільових програм відновлення промислової медицини в Україні та 

профілактичних заходів із запобігання профзахворювань і профотруєнь у 

працівників, зайнятих на виробництвах із шкідливими умовами праці; 

– створити галузеві та національний кодифіковані кадастри типових 

робочих місць і видів обладнання з властивими їм виробничими небезпеками 

та розробити на основі цих кадастрів ефективну систему атестації робочих 

місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці, 

профілактики нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань; 

– забезпечити необхідний обсяг фінансування державної 

гірничорятувальної служби України. 

4. Держгірпромнагляду разом з Фондом соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України: 

– забезпечити роботу єдиного міжгалузевого банку даних безпеки та 

гігієни праці на робочих місцях; 

– створити некомерційний інтернет-портал інформаційно-довідкового 

забезпечення зацікавлених юридичних та фізичних осіб за усіма аспектами 

охорони праці, включаючи нормативно – правове забезпечення, аналіз 

причин виробничих травм та професійних захворювань, розповсюдження 

вітчизняного та міжнародного досвіду збереження здоров‘я працівників. 

5. Центральним та місцевим органам виконавчої влади та органам 

місцевого самоврядування: 

– провести аналіз ефективності здійснення заходів, передбачених 

діючими галузевими і регіональними програмами поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища; 

– розробити та затвердити галузеві і регіональні програми поліпшення 

стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2011-2015 року. 

6. Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України: 
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1) забезпечити у повному обсязі проведення профілактичних заходів, 

спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, 

запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним 

захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, 

викликаним умовами праці;  

2) забезпечити участь у фінансуванні заходів, визначених 

загальнодержавною, галузевими і регіональними програми поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;  

3) опрацювати та затвердити рішенням Правління Фонду «Перелік 

профілактичних заходів, які можуть включатися до загальнодержавних, 

регіональних та галузевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці 

та виробничого середовища та фінансуватися за рахунок коштів Фонду, а 

також порядок і обсяг їх фінансування»; 

4) відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»: 

– розробити нормативно-правові акти щодо економічної зацікавленості 

страхувальників у створенні безпечних та нешкідливих умов праці шляхом 

запровадження механізму віднесення підприємств до іншого класу 

професійного ризику з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого 

травматизму та професійної захворюваності на підприємстві; 

– збільшити чисельність страхових експертів з охорони праці. 

Перебудувати навчання та діяльність страхових експертів з охорони праці, 

зобов‘язавши їх виконувати консультативно-організаційні функції у справі 

усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів. 

7. Фонду державного майна України передбачити в договорах купівлі – 

продажу державних підприємств обов’язковість проведення атестації 

робочих місць в установлені строки, а також приведення умов праці на 

робочих місцях у відповідність до вимог нормативно-правових актів з 

охорони праці. 
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8. Сторонам соціального діалогу розглянути питання будівництва в м. 

Києві Церкви пам‘яті працівників, які загинули на виробництві. 

Отже, у рекомендаціях відображено найбільш важливі питання 

адміністративно-правового регулювання охорони праці (більшість з них 

розкрито у дисертайному дослідженні, тому у дадатковій конкретизації немає 

потреби). З огляду на тривалий час, який минув з дати ухвалення 

рекомендацій, можна сказати, що незважаючи на помітний прогрес у 

вирішенні нагальних проблем у галузі охорони праці, багато з них 

потребують уваги і зараз, адже низка важливих положень залишилась на 

рівні декларацій.  

Президент України є гарантом додержання прав і свобод людини і 

громадянина, зокрема на безпечні умови праці, збереження життя і здоров'я у 

процесі трудової діяльності. 

Зі змісту повноважень Президента України, визначених у ст. 106 

Конституції України вбачається, що під час їх здійснення питання охорони 

праці можуть визначатись та регулюватись: 

1) у зверненні з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими 

посланнями до ВРУ про внутрішнє і зовнішнє становище України; 

2) при укладанні міжнародних договорів України; 

3) у разі зупинення дії актів КМУ з мотивів невідповідності Конституції; 

4) при підписанні законів, прийнятих ВРУ; 

5) у разі застосування право вето щодо прийнятих ВРУ законів. 

Кабінет Міністрів України:  

– забезпечує проведення державної політики в галузі охорони праці; 

– подає на затвердження ВРУ загальнодержавну програму поліпшення 

стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; 

– спрямовує і координує діяльність міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади щодо створення безпечних і здорових умов праці та 

нагляду за охороною праці; 
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– встановлює єдину державну статистичну звітність з питань охорони 

праці (ст 32 Закону України «Про охорону праці»). 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади: 

– проводять єдину науково-технічну політику в галузі охорони праці; 

– розробляють і реалізують галузеві програми поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за участю профспілок; 

– здійснюють методичне керівництво діяльністю підприємств галузі з 

охорони праці; 

– укладають з відповідними галузевими профспілками угоди з питань 

поліпшення умов і безпеки праці; 

– беруть участь в опрацюванні та перегляді нормативно-правових актів з 

охорони праці; 

– організовують навчання і перевірку знань з питань охорони праці; 

– створюють у разі потреби аварійно-рятувальні служби, здійснюють 

керівництво їх діяльністю, забезпечують виконання інших вимог 

законодавства, що регулює відносини у сфері рятувальної справи; 

– здійснюють відомчий контроль за станом охорони праці на 

підприємствах галузі. 

Для координації, вдосконалення роботи з охорони праці і контролю за 

цією роботою міністерства та інші центральні органи виконавчої влади 

створюють у межах граничної чисельності структурні підрозділи з охорони 

праці або покладають реалізацію повноважень з охорони праці на один з 

існуючих структурних підрозділів чи окремих посадових осіб відповідних 

органів. 

Міністерство соціальної політики України є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України і який забезпечує формування та реалізує державну 

політику зокрема у сфері праці та соціальної політики, трудових відносин, 

загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування, 

соціального діалогу, соціального захисту, у сфері промислової безпеки, 
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охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, 

здійснення державного гірничого нагляду, здійснення державного нагляду та 

контролю за додержанням вимог законодавства про працю. 

Серед завдань Мінсоцполітики визначено забезпечення формування та 

реалізації державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, 

гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного 

гірничого нагляду. 

Мінсоцполітики: 

у сфері правотворчості та нормативно-правового регулювання охорони 

праці: 

– узагальнює практику застосування законодавства з питань охорони 

праці, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів 

Президента України, КМУ та в установленому порядку вносить їх на розгляд 

КМУ; розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з 

питань охорони праці; погоджує проекти законів, інших актів законодавства, 

які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів 

виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, 

висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства; готує в 

межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до 

прийнятих ВРУ законів, що надійшли на підпис Президентові України;  

щодо кординаційної діяльності: 

– здійснює в межах повноважень, передбачених законом, координацію 

діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування щодо застосування державних соціальних 

стандартів і нормативів та нормативів фінансового забезпечення надання 

державних соціальних гарантій; 

щодо виконання цьольових програм: 

– бере участь у проведенні щороку аналізу стану виконання державних 

цільових програм у частині використання трудових ресурсів, готує 

пропозиції щодо їх подальшого виконання або припинення виконання, бере 
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участь у підготовці узагальненого висновку про результати виконання 

державних цільових програм у частині проведення оцінки соціальних 

наслідків їх виконання [161]. 

До складу Мінсоцполітики входить Державна служба України з питань 

праці (Держпраці) – центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони праці. 

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про охорону праці», центральний 

орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 

праці: 

– здійснює комплексне управління охороною праці на державному рівні, 

реалізує державну політику в цій галузі та здійснює контроль за виконанням 

функцій державного управління охороною праці міністерствами, іншими 

центральними органами виконавчої влади, місцевими державними 

адміністраціями та органами місцевого самоврядування; 

– розробляє за участю міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, Фонду соціального страхування України, всеукраїнських 

об'єднань роботодавців та профспілок загальнодержавну програму 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і 

контролює її виконання; 

– здійснює нормопроектну діяльність, розробляє правила, норми, 

положення, інструкції та інші нормативно-правові акти з охорони праці або 

зміни до них та вносить відповідні пропозиції на розгляд центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

зазначеній сфері; 

– координує роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, інших суб'єктів підприємницької діяльності в галузі безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища; 

– одержує безоплатно від міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів статистики, 
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підприємств, інших суб'єктів підприємницької діяльності відомості та 

інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань; 

– видає дозволи на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та 

початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки; 

– бере участь у міжнародному співробітництві та в організації 

виконання міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України, з питань безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища, вивчає, узагальнює і поширює світовий досвід з цих питань, 

опрацьовує та подає у встановленому порядку пропозиції щодо 

удосконалення і поступового наближення чинного законодавства про 

охорону праці до відповідних міжнародних та європейських норм. 

Рішення, прийняті центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони праці, в межах його компетенції, є 

обов'язковими для виконання всіма міністерствами, іншими центральними 

органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, 

органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, які 

відповідно до законодавства використовують найману працю. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 96 

затверджено «Положення про Державну службу України з питань праці» 

(Держпраці) [160], де зазначено, що вона є центральним органом виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра соціальної політики, і який реалізує державну 

політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, 

здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та 

контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок 

безробіття в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, 
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компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального 

забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб. 

Зі змісту наведеного убачається, що до повноважень Держпраці 

належить реалізація державної політики у різних сферах, а зокрема охорони 

праці.  

Аналіз основних завдань Держпраці свідчить, що у сфері охорони праці 

Служба: 

1) реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони 

праці, гігієни праці; 

2) здійснює комплексне управління охороною праці та промисловою 

безпекою на державному рівні; 

3) здійснює державне регулювання і контроль у сфері діяльності, 

пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки. 

З метою виконання покладених на неї завдань, Держпраці: 

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань охорони 

праці, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів 

Президента України та КМУ, нормативно-правових актів Мінсоцполітики та 

в установленому порядку подає їх Міністрові; 

2) готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо формування 

державної політики; 

3) координує відповідно до законодавства роботу міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, інших 

суб’єктів господарювання; 

4) здійснює контроль за виконанням функцій державного управління 

охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої 

влади, місцевими держадміністраціями та органами місцевого 

самоврядування; 

5) розробляє за участю міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, Фонду соціального страхування України, всеукраїнських 
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організацій роботодавців та профспілок загальнодержавну програму 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і 

контролює її виконання, бере участь у розробленні та виконанні інших 

державних і галузевих програм; 

6) здійснює контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування 

нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням і 

веденням обліку, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків; 

7) здійснює державний нагляд (контроль) у сфері гігієни праці, у тому 

числі нагляд (контроль) за: факторами виробничого середовища та 

виробничих операцій, наявність яких може шкодити здоров’ю працівників; 

виконанням заходів щодо запобігання виникненню професійних 

захворювань; дотриманням вимог санітарних норм та правил; своєчасним 

здійсненням профілактичних заходів, спрямованих на попередження 

шкідливої дії факторів виробничого середовища і трудового процесу, 

збереження здоров’я працівників; наявністю обов’язкових медичних оглядів 

працівників; 

8) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства 

у сфері охорони праці в частині безпечного ведення робіт, гігієни праці, 

промислової безпеки, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими 

матеріалами промислового призначення, у тому числі з питань: забезпечення 

працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 

індивідуального та колективного захисту; монтажу, ремонту, реконструкції, 

налагодження і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, 

транспортних та інших засобів виробництва і машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки; безпеки робіт у сфері поводження з 

вибуховими матеріалами, проведення робіт з утилізації звичайних видів 

боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів військового 

призначення; виробництва, зберігання, використання отруйних речовин у 

виробничих процесах, у тому числі продуктів біотехнологій та інших 

біологічних агентів; організації проведення навчання (в тому числі 
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спеціального) і перевірки знань з питань охорони праці; навчання 

працівників у сфері поводження з вибуховими матеріалами та перевірки їх 

знань; 

9) здійснює державний нагляд (контроль) у сфері діяльності, пов’язаної з 

об’єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об’єктами, з 

питань проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів 

підвищеної небезпеки; 

10) здійснює дозиметричний контроль робочих місць та доз опромінення 

працівників; 

11) забезпечує складення санітарно-гігієнічних умов праці для 

подальшого визначення зв’язку захворювання з умовами праці; 

12) організовує проведення: експертизи проектної документації на 

відповідність вимогам нормативно-правових актів із забезпечення безпеки 

під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення; 

державної технічної експертизи безпеки проведення гірничих робіт, 

будівництва та експлуатації гірничих підприємств, експертизи проектів з 

протиаварійного захисту гірничих підприємств; державної експертизи умов 

праці із залученням Держсанепідслужби; випробування устаткування та 

матеріалів, технічного огляду устаткування, машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки, незалежної експертизи проектно-конструкторської 

документації на відповідність вимогам нормативно-правових актів із 

промислової безпеки, охорони та гігієни праці; експертизи проектної та іншої 

документації на виготовлення і впровадження технологій і засобів 

виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту, реєстрації, 

огляду, випробування виробничих об’єктів, інженерних інфраструктур 

об’єктів соціально-культурного призначення; експертної оцінки стану 

безпеки охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта 

господарювання, об’єктів підвищеної небезпеки, а також експертного 

обстеження (технічного діагностування) устаткування машин, механізмів 

підвищеної небезпеки; 
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13) проводить: розслідування та веде облік аварій і нещасних випадків, 

які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує 

пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам; технічне 

розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних із 

використанням газу в побуті, а також видає за результатами таких 

розслідувань обов’язкові до виконання органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, 

громадянами рішення; розслідування обставин та причин виникнення 

гострих і хронічних професійних захворювань та отруєнь; моніторинг стану 

умов праці та здоров’я працівників, що є складовою державного соціально-

гігієнічного моніторингу; 

14) погоджує: проекти стандартів, технічних умов, інші документи на 

засоби праці та виробництва, технологічні процеси; законодавства з 

промислової безпеки та охорони праці; типові навчальні плани і програми 

навчальних дисциплін «Охорона праці», «Основи охорони праці», «Охорона 

праці в галузі» та інших навчальних дисциплін, пов’язаних із зазначеною 

сферою; типові навчальні плани та програми підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці; 

15) видає у передбачених законодавством випадках: ліцензії на 

виробництво вибухових матеріалів промислового призначення та контролює 

дотримання ліцензійних умов; дозволи на право проведення вибухових робіт 

і виготовлення засобів їх механізації; свідоцтва на придбання і зберігання 

вибухових матеріалів промислового призначення; дозволи на початок 

виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації 

(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, 

контролює дотримання умов дії таких дозволів; 

16) здійснює у передбачених законодавством випадках реєстрацію: 

великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не 

підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального 

користування, веде їх облік та визначає порядок проведення державного 
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технічного огляду таких засобів; декларацій безпеки об’єктів підвищеної 

небезпеки; 

17) веде облік підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та 

машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів тощо), 

парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, 

трубопроводів пари та гарячої води, атракціонів, об’єктів нафтогазового 

комплексу та інших об’єктів; 

18) визначає уповноважені організації у сфері проведення огляду, 

випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; 

19) бере участь: у проведенні державної експертизи (перевірки) 

технологічної, конструкторської, технічної документації на впровадження 

нових технологій, виготовлення засобів виробництва, засобів колективного 

та індивідуального захисту щодо відповідності їх нормативним актам про 

охорону праці; у прийнятті закінчених будівництвом об’єктів промислового 

та виробничого призначення, об’єктів, машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки; у проведенні державної експертизи інвестиційних 

програм і проектів будівництва відповідно до вимог законодавства; у роботі 

комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві; у професійній 

атестації експертів, які проводять експертизу проектної та містобудівної 

документації щодо дотримання нормативів з питань охорони праці; 

20) веде державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони 

праці, зайнятості населення та гігієни праці, державний реєстр об’єктів 

підвищеної небезпеки; 

21) сприяє формуванню реєстру підприємств та організацій відповідно 

до груп ризику для здоров’я працівників та Державного реєстру професійних 

захворювань; 

22) організовує формування та ведення інформаційної бази для 

прогнозування та проведення аналізу тенденцій забезпечення прав людини 

відповідно до компетенції Держпраці; 
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23) здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до 

компетенції Держпраці, вивчає, узагальнює та поширює досвід іноземних 

держав, бере участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів, 

залученні та координації міжнародної технічної допомоги, представляє у 

визначеному порядку інтереси України у міжнародних організаціях; 

24) формує державне замовлення на науково-дослідні роботи з питань 

охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки, безпечного ведення робіт, 

здійснення державного гірничого нагляду, поводження з вибуховими 

матеріалами промислового призначення, об’єктами підвищеної небезпеки, 

контролює виконання державного замовлення; 

25) формує та фінансує державне замовлення на підготовку кадрів з 

питань гігієни праці; 

26) виконує функції з управління об’єктами державної власності, що 

належать до сфери її управління; 

27) забезпечує оприлюднення інформації про стан дотримання 

законодавства з питань, що належать до її компетенції, про свою діяльність, 

бере участь у проведенні соціального діалогу та взаємодії із всеукраїнськими 

професійними спілками і організаціями роботодавців з питань, що належать 

до її компетенції; 

28) забезпечує роботодавців і працівників інформацією та 

роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства та 

запобігання можливим його порушенням; 

29) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з 

діяльністю Держпраці, її територіальних органів, підприємств, установ та 

організацій, що належать до сфери її управління; 

30) забезпечує здійснення в апараті і територіальних органах 

соціального діалогу з питань реалізації державної політики у сфері охорони 

праці, гігієни праці, створення умов для трудової діяльності працівників та 

роботи профспілкових організацій відповідно до законодавства; 
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31) складає у випадках, передбачених законом, протоколи про 

адміністративні правопорушення, розглядає справи про такі правопорушення 

і накладає адміністративні стягнення; 

32) зупиняє, припиняє, обмежує експлуатацію підприємств, окремих 

виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень та 

інших виробничих об’єктів, виготовлення та експлуатацію машин, 

механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, 

виконання певних робіт, у тому числі пов’язаних із користуванням надрами, 

застосуванням нових небезпечних речовин, реалізацію продукції шляхом 

видачі відповідного розпорядчого документа у передбачених законодавством 

випадках, а також анулює видані дозволи і ліцензії до усунення порушень, 

які створюють загрозу життю працівників; 

33) здійснює фіксацію процесу проведення перевірок з використанням 

засобів аудіо-, фото- та відеотехніки; 

34) накладає у випадках, передбачених законом, штрафи за порушення 

законодавства, невиконання розпоряджень посадових осіб Держпраці. 

Отже Держпраці наділена значним обсягом повноважень, які мають 

різний характер і призначення. У загальному вигляді їх можна класифікувати 

наступним чином: 1) нормотворчі; 2) організаційні; 3) контрольно-наглядові. 

На нашу думку, така класифікація сприятиме конкретизації ролі Держпраці, 

як суб’єкта публічної влади у сфері охорони праці, більш чіткому розумінню 

змісту правових норм Законів України, зокрема «Про охорону праці», «Про 

центральні органи виконавчої влади», «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та ін. 

Відповідно ч. 2 ст. 17 Закону України «Про центральні органи 

виконавчої влади» у разі, якщо більшість функцій центрального органу 

виконавчої влади складають функції з надання адміністративних послуг 

фізичним і юридичним особам, центральний орган виконавчої влади 

утворюється як служба [171]. 
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Відтак, більшість функцій Держпраці складають функції з надання 

адміністративних послуг фізичним і юридичним особам, що відповідає 

вимогам сьогодення, адже саме сфера послуг є одним з головних напрямів 

діяльності публічної адміністрації. 

Адміністративна послуга – це результат здійснення владних 

повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної 

або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав 

та/або обов’язків такої особи відповідно до закону. До адміністративних 

послуг також прирівнюється надання органом виконавчої влади, органом 

місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із 

реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом 

дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в 

його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується 

певний юридичний статус та/або факт [154].  

Теретичний інітрес становить також класифікація адміністративних 

послуг. І. Б. Коліушко пропонує класифікувати такі послуги наступним 

чином: 

1. За рівнем встановлення повноважень щодо надання адміністративних 

послуг та видом правового регулювання процедури їх надання: 

– адміністративні послуги з централізованим регулюванням (закони, 

акти Кабінету Міністрів); 

– адміністративні послуги з локальним регулюванням (акти органів 

місцевого самоврядування); 

– адміністративні послуги зі «змішаним» регулюванням (коли має місце 

одночасно і централізоване, і локальне регулювання). 

2. За критерієм платності: 

– платні послуги; 

– безоплатні послуги. 

3. За змістом публічно-службової діяльності щодо надання 

адміністративних послуг: 
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– реєстрація; 

– надання дозволу (ліцензії); 

– сертифікація; 

– атестація; 

– верифікація; 

– нострифікація; 

– легалізація; 

– встановлення статусу тощо. 

4. За предметом (характером) питань, щодо вирішення яких звертаються 

приватні особи: 

– підприємницькі (господарські) послуги; 

– соціальні послуги; 

– земельні послуги; 

– будівельно-комунальні послуги тощо [58, с. 21]. 

Нормативними вимогами щодо надання адміністративних послуг 

встановлено, що суб’єктом надання адміністративних послуг на кожну 

адміністративну послугу, яку він надає відповідно до закону, затверджуються 

інформаційна і технологічна картки.  

Інформаційна картка адміністративної послуги містить інформацію про: 

1) суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центр надання 

адміністративних послуг (найменування, місцезнаходження, режим роботи, 

телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту); 2) перелік документів, 

необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх 

подання, а у разі потреби – інформацію про умови чи підстави отримання 

адміністративної послуги; 3) платність або безоплатність адміністративної 

послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за 

платну адміністративну послугу; 4) строк надання адміністративної послуги; 

5) результат надання адміністративної послуги; 6) можливі способи 

отримання відповіді (результату); 7) акти законодавства, що регулюють 

порядок та умови надання адміністративної послуги.  
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Технологічна картка адміністративної послуги містить інформацію про 

порядок надання адміністративної послуги. У технологічній картці 

адміністративної послуги зазначаються: 1) етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги; 2) відповідальна посадова особа; 

3) структурні підрозділи, відповідальні за етапи (дію, рішення); 4) строки 

виконання етапів (дії, рішення) [154]. 

Вивчення нормативної бази та правозастосовної практики свідчить, що 

до переліку адміністративних послуг, які надає Держпраці належать: 

– анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 

небезпеки;  

– анулювання дозволу на право проведення вибухових робіт і 

виготовлення засобів їх механізації;  

– анулювання ліцензії на виробництво вибухових матеріалів 

промислового призначення; 

– видача гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин 

загальнодержавного значення, будівництва і експлуатації підземних споруд 

та інших цілей, не пов‘язаних з видобуванням корисних копалин;  

– видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 

небезпеки;  

– видача дозволу на право проведення вибухових робіт і виготовлення 

засобів їх механізації;  

– видача дубліката дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та 

на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 

небезпеки;  

– видача дубліката дозволу на право проведення вибухових робіт і 

виготовлення засобів їх механізації;  

– видача ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового 

призначення;  
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– видача свідоцтва на придбання і зберігання вибухових матеріалів 

промислового призначення;  

– зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних 

транспортних засобів;  

– переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних 

копалин загальнодержавного значення, будівництва і експлуатації підземних 

споруд та інших цілей, не пов‘язаних з видобуванням корисних копалин;  

– переоформлення дозволу на право проведення вибухових робіт і 

виготовлення засобів їх механізації;  

– переоформленя ліцензії на виробництво вибухових матеріалів 

промислового призначення;  

– перереєстрація великотоннажних та інших технологічних 

транспортних засобів;  

– переоформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та 

на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 

небезпеки;  

– реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних 

засобів;  

– реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з охорони праці. 

Незважаючи на те, що в цілому перелік адміністративних послуг 

узгоджується із повноваженнями Держпраці, потрібно зазначити, що 

соціологічні дослідження дозволили виявити низку проблем щодо надання 

адміністративних послуг. Так, встановлено, що складності зумовлені: 

існуванням адміністративних послуг, які не визначені законодавством. У той 

час, як відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України «Про адміністративні 

послуги» вони визначаються виключно законом (56 %); проблеми 

законодавчого регулювання організаційних і процедурних питань надання 

адміністративних послуг (43 %); одночасне віднесення до повноважень 

Держпраці здійснення контролю та надання відповідни адміністративних 
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послуг (34 %); висока вартість окремих адміністративних послуг (52 %); 

необґрунтоване зобов’язання фізичних і юридичних осіб збирати довідки або 

погодження для отримання адміністративної послуги (33 %). 

Загалом же, як зазначають фахівці, причини недоліків публічного 

адміністрування охорони праці мають комплексний характер, головні з них 

визначають наступним чином: 

1) необ’єктивність статистики. Значний сектор тіньової економіки та 

тіньової зайнятості, отже відсутність об’єктивної та повної інформації про 

реальну кількість зайнятих у різних галузях на виробництві, обсяг продукції, 

кількість нещасних випадків; 

2) відсутня дієва система аналітики травматизму. Практичний приклад: 

як буде врахована травма, наприклад, електрика, що ремонтував 

вентиляційне обладнання їдальні, яка знаходиться на балансі 

гірничодобувного підприємства? За КВЕДом цей випадок віднесуть до 

гірничодобувної галузі. А потім ця травма потрапить до показників 

обґрунтування «успішності» правил для підривних робіт на денній поверхні); 

3) бази даних не систематизовані та не пов’язані між собою. У державі 

різні органи ведуть реєстри,списки, бази, які не поєднані одні з одними. 

Наприклад, у теруправлінь (центрального апарату) є списки посадових осіб, у 

яких перевірені знання з охорони праці, база виданих дозволів з охорони 

праці, матеріали спеціальних розслідувань. У держЕТЦ – переліки 

обладнання підвищеної небезпеки, що пройшли діагностування та техогляд. 

У медзакладів – списки тих, хто пройшов обов’язковий медогляд. У Фонду – 

матеріали з усіх розслідувань нещасних випадків плюс матеріали з 

профзахворювань. Але бази в електронному вигляді, яка б узагальнювала 

інформацію за кожним підприємством (регіоном, областю, країною) у режимі 

реального часу, немає. Тобто, держінспектор не може у зручному форматі 

подивитися, чи прострочені строки проведення навчання керівництва, чи 

проводилася атестація робочих місць за умовами праці, які зареєстровані 

травми та профзахворювання тощо; 
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4) дефіцит кваліфікованих фахівців. Фахівці це пояснюють постійними 

змінами у системі органів публічної адміністрації у сфері охорони праці; 

5) непрозорість механізмів опрацювання та фінансування НАОП (не 

визначні розробники, не зрозуміло хто рецензує НАОП) [146]. 

Повертаючись до розгяду суб’єктів публічної адміністрації у сфері 

охорони праці, потрібно зазначити, що до їх системи належать також інші 

органи. Їх перелік визначено законодавством (ст. 260 КЗпП). Повноваження 

цих органів у сфері охорони праці та порядок їх реалізації, визначаються 

специфікою діяльності та об’єктами адміністрування.  

Державна інспекція ядерного регулювання України 

(Держатомрегулювання) є центральним органом виконавчої влади, діяльність 

якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України та який 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки 

використання ядерної енергії. Її повноваження щодо охорони праці 

поширюються підприємства, організації, установи та осіб, які здійснюють 

експлуатацію ядерних установок.  

Державна служба України з надзвичайних ситуацій є центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує 

державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та 

техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також 

гідрометеорологічної діяльності. 

Державна санітарно-епідеміологічна служба України 

(Держсанепідслужба України) є центральним органом виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 

через Віце-прем'єр-міністра України – Міністра охорони здоров'я України. 

Держсанепідслужба України входить до системи органів виконавчої влади у 

галузі охорони здоров'я та утворюється для забезпечення реалізації 
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державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя 

населення. 

Не зупиняючись детально на аналізі повноважень зазначених суб’єктів у 

сфері охорони праці, потрібно зазначити, що, на практиці найбільш 

ефективна реалізація відповідних повноважень можлива та доцільна в умовах 

їх взаємодії та співпраці. Додатково це буде проілюстровано у підрозділі, 

присвяченому питанням взаємодії органів публічної адміністрації у сфері 

охорони праці та інших суб’єктів.  

Повноваження місцевих державних адміністрацій в галузі охорони 

праці полягають у тому, що вони: 

– забезпечують виконання законів та реалізацію державної політики в 

галузі охорони праці; 

– формують за участю представників профспілок, Фонду соціального 

страхування України і забезпечують виконання цільових регіональних 

програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища, а також заходів з охорони праці у складі програм соціально-

економічного і культурного розвитку регіонів; 

– забезпечують соціальний захист найманих працівників, зокрема 

зайнятих на роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, 

вживають заходів до проведення атестації робочих місць на відповідність 

нормативно-правовим актам з охорони праці; 

– вносять пропозиції щодо створення регіональних (комунальних) 

аварійно-рятувальних служб для обслуговування відповідних територій та 

об'єктів комунальної власності; 

– здійснюють контроль за додержанням суб'єктами підприємницької 

діяльності нормативно-правових актів про охорону праці. 

Для виконання зазначених функцій місцеві державні адміністрації 

створюють структурні підрозділи з охорони праці, що діють згідно з типовим 

положенням, яке затверджується КМУ, або покладають реалізацію цих 
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повноважень на один з існуючих структурних підрозділів чи окремих 

посадових осіб відповідних органів. 

Органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції: 

– затверджують цільові регіональні програми поліпшення стану безпеки, 

умов праці та виробничого середовища, а також заходи з охорони праці у 

складі програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів; 

– приймають рішення щодо створення комунальних аварійно-

рятувальних служб для обслуговування відповідних територій та об'єктів 

комунальної власності. 

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад забезпечують 

належне утримання, ефективну і безпечну експлуатацію об'єктів житлово-

комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, 

транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних 

територіальних громад, додержання вимог щодо охорони праці працівників, 

зайнятих на цих об'єктах. 

Отже, суб'єкти публічної адміністрації у сфері охорони праці утворюють 

багаторівневу, складну систему, де кожний орган має власні завдання та 

компетенцію, права та обов’язки, що визначаються та регулюються нормами 

адміністративного права.  

Убачається також, що реформування системи органів публічної 

адміністрації у сфері охорони праці, а, зокрема, утворення центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 

праці (Держпраці) та визначення його повноважень сприятиме скороченню 

надлишкових функцій контролю, кількості контролюючих органів; 

розширенню можливостей використання ринкових механізмів регулювання; 

консолідації функцій контролюючих органів через суміжність сфери 

діяльності, суб’єктів та предмету контролю.  

 

Висновки до розділу 2 
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1. До складових механізму адміністративно-правового регулювання 

охорони праці належать: 1) встановлення обов’язкових для виконання правил 

і вимог у сфері охорони праці; 2) визначення обов’язків суб’єктів щодо 

додержання правил охорони праці, порядку здійснення їх діяльності; 

3) адміністративно-правова легалізація діяльності та функціонування об’єктів, 

які пов’язані з ризиками для людини, суспільства, держави в разі невиконання 

вимог законодавства про охорону праці; 4) інформаційне забезпечення охорони 

праці; 5) нагляд і контроль за охороною праці з боку суб’єктів публічної 

адміністрації; 6) застосування заходів адміністративного примусу. 

2. Сучасне адміністративно-правове регулювання охорони праці 

здійснюється переважно за допомогою методів, які мають змішану правову 

природу (поєднання адміністративно-правових та економічних правових 

заходів, форм і методів регулювання) та економічних за своєю природою 

методів, які реалізуються адміністративно-правовими засобами.  

3. Систему законодавства про охорону праці в Україні становлять: 

1) міжнародні нормативні документи (конвенції, рекомендації та інші 

документи Міжнародної організації праці; Директиви Європейського Союзу; 

договори та угоди; окремі питання охорони праці регламентовані в 

нормативних документах Міжнародної агенції з атомної енергії, Всесвітньої 

організації охорони здоров’я, Міжнародної організації зі стандартизації, 

Міжнародної організації авіації); 2) Конституція України (ст. 3, 21–24, 27, 43); 

3) Кодекс законів про працю України (глава ХІ); 4) закони України: 

«Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про використання ядерної 

енергії та радіаційний захист», «Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону здоров’я». 

«Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати 

працездатності», «Про соціальний діалог», «Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», «Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»; 

5) укази Президента України та постанови Кабінету Міністрів України; 
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6) нормативна документація (стандарти, норми і правила, вимоги, положення, 

інструкції, розпорядження). 

4. Обґрунтовано підхід, згідно з яким адміністративно-правове 

регулювання охорони праці доцільно розглядати як сукупність адміністративно-

правових норм, які регулюють охорону праці (міжнародні акти, національне 

законодавство, нормативна основа форм і методів адміністративно-правового 

регулювання).  

5. Встановлено, що система нормативно-правових актів з охорони праці 

складна та багаторівнева, до їх змісту та порядку прийняття висуваються 

спеціальні вимоги. Констатовано, що законодавством чітко не врегульовано 

питання щодо порядку прийняття нормативно-правових актів з охорони праці 

(окремі регулятивні положення передбачено в різних нормативних документах). 

Обґрунтовано доцільність прийняття єдиного нормативно-правового акта, 

у якому запропоновано передбачити та конкретизувати співвідношення 

компетенції різних органів публічної адміністрації, які приймають такі акти, 

визначено критерії розмежування їх форм і видів, ієрархію, загальні правила 

процедури прийняття відповідних актів. Наголошено на необхідності 

економічного аналізу нормативних актів з точки зору їх кількості та якості. 

Запропоновано структуру відповідного нормативно-правового акта.  

6. До ознак публічної адміністрації у сфері охорони праці належать: 

підпорядкованість політичній владі; забезпечення додержання законодавства у 

сфері охорони праці; діяльність у публічних інтересах; інші публічно-

управлінські функції. Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної 

адміністрації у сфері охорони праці – це сукупність їх завдань, компетенцій, 

прав та обов’язків, визначених й урегульованих нормами адміністративного 

права. Проаналізовано правовий статус та організацію роботи органів публічної 

адміністрації, їх структурних підрозділів, окремих посадових осіб.  

7. З урахуванням сучасного стану нормативно-правового регулювання 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації у сфері охорони праці визначено та 

проаналізовано правовий статус і повноваження центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці – 
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Держаної служби України з питань праці (Держпраці). З’ясовано, як загальна 

компетенція цього органу розподіляється між його структурними ланками. 

Підкреслено, що, відповідно до положень ч. 2 ст. 17 Закону України 

«Про центральні органи виконавчої влади», більшість функцій Держпраці 

становлять функції з надання адміністративних послуг, а отже, цей центральний 

орган виконавчої влади утворено як службу. 

8. Запропоновано розподіл та розкрито зміст нормотворчих, організаційних 

та контрольно-наглядових повноважень Держпраці. Згідно з даними опитувань, 

головними недоліками публічного адміністрування охороною праці 

респонденти вважають: необ’єктивність статистичних показників про зайнятість 

населення в різних галузях виробництва, обсяг продукції, кількість нещасних 

випадків (86 %); неефективність системи аналітики травматизму (78 %); 

відсутність єдиної бази даних (75 %); хаотичні зміни та реорганізації в системі 

органів публічної адміністрації у сфері охорони праці (95 %). 
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РОЗДІЛ 3  

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

3.1. Адміністративно-правове регулювання охорони праці у 

зарубіжних країнах 

 

Важливою складовою процесу європейської інтеграції є гармонізація 

законодавства України із європейським законодавством. Водночас, очевидно 

недостатньо лише створювати та удосконалювати нормативно-правову базу, 

потрібно забезпечувати дієві механізми її практичної реалізації. У цьому сенсі 

становить інтерес діяльність та повноваження органів публічної адміністрації у 

сфері охорони праці зарубіжних країн. Актуальність цієї проблеми 

підкреслюється зокрема і тим, що наразі питання трудової міграції постають 

практично перед усіма урядами західноєвропейських країн і потребують 

вирішення із урахуванням поточної ситуації. Для України відповідний досвід 

може бути корисним з точки зору можливості запровадження апробованих 

механізмів діяльності публічної адміністрації, подальшого запровадження 

сучасних вимог і стандартів у галузі охорони праці.  

Як зазначає О. М. Костенко, в європейській системі охорони праці можна 

виділити три взаємопов'язані структурні рівні, що створюють цю систему: 

– рівень формування національної політики в сфері охорони праці 

(профільне міністерство); 

– рівень впровадження та контролю (державні інституції з функціями 

контролю, наприклад, Державна інспекція праці в Німеччині й Латвії); 

– рівень підприємств і організацій, на якому практично здійснюються 

заходи з охорони праці. 

Визначимо деякі основні функції, притаманні структурним рівням системи 

охорони праці в країнах – членах ЄС, у порівнянні з Україною. 

Чільне місце у визначенні напрямів розвитку сфери охорони праці в 

країнах-учасницях посідає профільне міністерство, яке відповідає за політику, 
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розвиток, планування та координацію системи охорони праці. До функцій 

профільного міністерства, як головуючої організації, в системі охорони праці, 

належать: 

– розвиток національної політики охорони праці та забезпечення її 

системного впровадження; 

– розробка національних законодавчих актів з охорони праці та 

забезпечення їх відповідності законодавству ЄС і міжнародному законодавству 

в цій сфері; 

– впровадження заходів створення безпечних і нешкідливих робочих 

середовищ, захист прав працівників щодо охорони праці та соціального захисту; 

– забезпечення процесу розвитку системи управління охороною праці та 

промисловою безпекою; 

– забезпечення інформування роботодавців і працівників щодо положень з 

охорони праці та промислової безпеки [118, c. 167] 

В Україні аналогічні функції виконує Мінсоцполітики та його складова – 

центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері 

охорони праці. 

Більш детально систему органів публічної адміністрації (інспекцій праці) у 

зарубіжних країнах розкрито у їх класифікації, що пропонується у спеціальній 

літературі. Вона розроблена на основі міжнародних конвенцій, які регулюють 

питання праці, формують джерело повноважень для національних органів 

публічної адміністрації  і визначають основні задачі будь-якої системи інспекції 

праці. 

Отже, існують різні підстави класифікацій інспекцій праці.  

За обсягом повноважень вони поділяються на: 

1) загальні – системи, у яких інспектори мають широкі повноваження для 

вирішення багатьох питань, таких як зайнятість (у тому числі програми 

професійної підготовки), широкий спектр промислових відносин (саме 

врегулювання спорів), багато аспектів загальних умов праці (можливо, 

включаючи проблеми заробітної плати), охорону праці, здоров'я і добробуту 
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(зокрема, розслідування нещасних випадків, не обов’язково з метою покарання, 

а у відношенні виконання вимог компенсації працівниками);  

2) спеціальні – системи, які переважно займаються однією з цих основних 

функцій трудової інспекції – як правило, питаннями охорони і гігієни праці та 

умовами праці. 

Залежно від владного органу у підпорядкуванні якого перебуває інспекція 

праці (центральне міністерство або регіональні органи), а також методу 

здійснення управління діяльністю інспекції (централізоване або 

децентралізоване) виокремлюють наступні системи інспекції праці:  

1) загальна модель систем інспекції праці. У цій групі інспекції праці 

мають широке коло повноважень та охоплюючи не лише питання безпеки і 

гігієни праці, але й робочий час, вихідні та інші питання охорони праці, такі як 

умови праці мігрантів та незаконно найнятих на роботу. Багато систем цієї 

групи контролюють також правильність розрахунку та виплати заробітної плати 

і соціальних виплат, виробничі відносини, здійснюючи іноді функції 

примирення і навіть арбітражу. 

Такі інспекції підпорядковані безпосередньо державним міністерствам та 

керуються з центру, але мають регіональну та муніципальну структури (тобто 

територіальні управління на місцях). Такі моделі існують у Франції, більшості 

франко- та іспаномовних країн (за винятком Португалії та Іспанії). Бюро 

трудових норм Японії також відповідає цим двом критеріям: прямого 

підпорядкування контролюючого органу міністерствам, а також 

централізованого управління, як і у деяких англомовних країнах Африки, 

наприклад, у Кенії. В силу того, що у даному випадку інспекція праці 

підпорядковується безпосередньо міністерствам, обсяг її повноважень вельми 

широкий [135]. 

Також, наприклад, у Нідерландах функції нагляду (контролю) за 

додержанням законодавства про охорону праці здійснює держаний орган 

публічної адміністрації – Інспекція зі здоров'я і безпеки. 
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На Інспекцію зі здоров'я та безпеки (далі Інспекція) покладено завдання 

контролю над виконанням низки законів, що регламентують вимоги до 

забезпечення якості умов праці.  

Це означає, що, будучи державним або урядовим відомством, Інспекція діє 

як превентивна і репресивна структура з метою забезпечення дотримання 

національних правових вимог. 

Основними видами діяльності Інспекції є інспектування та розслідування. 

Моніторинг відповідності вимогам законодавства проводиться шляхом 

активних інспекцій, які готуються і проводяться в рамках національної 

програми інспектування за ініціативою самої Інспекції.  

Інспекція проводить також так звані реагуючі інспекції, у разі: 

1) надходження скарг; 

2) виникнення нещасних випадків; 

3) направлення заяв з метою отримання ліцензій.  

Інспекції в компаніях, які в принципі проводяться у певній галузі 

промисловості, попередньо орієнтовані саме на ті проблеми цієї галузі і 

стосуються відповідності законодавству. 

При проведенні інспекцій та перевірок Інспекція застосовує певний набір 

інструментів, що включають репресивні елементи: 

1) закриття бізнесу; 

2) попередження; 

3) накладення певних вимог; 

4) накладення адміністративного покарання; 

5) складання офіційного звіту. 

А також превентивні елементи (надання інформації на рівні компанії, 

надання інформації на галузевому рівні).  

Крім того, Інспекція також збирає і висвітлює значущу інформацію щодо 

охорони праці. 

У разі, якщо Інспекція виявить випадки невідповідності вимогам 

законодавства, вона також проводить розслідування причин таких порушень, 

що призвели до недотримання законодавства. 
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Наприклад, в разі виявлення трудовим інспектором порушень Закону про 

умови праці, інспектор проводить перевірку того, чи була проведена 

роботодавцем оцінка ризиків і чи була вона перевірена. У разі, якщо оцінка 

ризиків не була проведена, на роботодавця накладається штраф. У разі, якщо 

оцінка ризиків була проведена, інспектор перевіряє, чи вказані в оцінці ризиків 

ті порушення, які він спостерігав. Крім цього інспектор перевірить, чи входили 

в оцінку ризиків консультації за рівнем знань / досвіду працівника-фахівця з 

профілактики. 

Варто також окремо зазначити про позитивний досвід Нідерландів щодо 

механізмів заохочення роботодавців до поліпшення умов праці. 

Так, існують урядові програми, спрямовані на стимулювання інвестицій 

комерційного та некомерційного сектора в засоби, що дозволяють удосконалити 

сферу безпеки виробництва. З цією метою була розроблена схема субсидування. 

Щорічно Міністерство соціальних питань та зайнятості формує список 

інновацій, засобів, що дозволяють удосконалити сферу безпеки праці, 

скорочують ступінь схильності до фізичного стресу, шуму, впливу шкідливих 

речовин. Роботодавці, які закуповують засоби,машини, системи, обладнання, 

транспортні засоби, інструмент та інші ресурси перераховані в даному переліку, 

можуть отримати субсидію на їх придбання в розмірі до 10% їх первісної 

вартості, на загальну суму не більше €25.000. Наприклад, придбання вакуумної 

витяжної системи для ручного інструменту, що застосовується в деревообробній 

галузі, поряд з інструментом, мають мінімальний викид пилу. 

Стимулювання охорони праці відбувається також за допомогою укладання 

договорів зі здоров'я і безпеки (ковенанти), які є угодами, що укладаються між 

об'єднаннями роботодавців, профспілок і урядом. 

Незважаючи на те, що ці договори укладаються на добровільній основі, 

вони є обов'язковими для об'єднання роботодавців. Уряд лише сприяє 

виконанню цих договорів (підтримує фінансуванням). Ковенанти спрямовані на 

поліпшення умов праці, на скорочення кількості лікарняних листів, зниження 

рівня професійних захворювань та інвалідності. 
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Ковенанти не мають правової сили і не є обов'язковими, проте, вони 

підсилюють відповідальність роботодавців і працівників за здорові і безпечні 

умови праці. 

Ковенанти укладаються на галузевій основі з 1999 року. Унікальною 

характерною рисою цих договорів зі здоров'я і безпеки є те, що відповідні 

заходи не нав'язуються з вищого рівня через законодавство і правові вимоги, а 

стимулюються з нижчого рівня. 

Договори зі здоров'я і безпеки мають суттєвий вплив на управління 

охороною праці і супроводжуються ефективними заходами, зокрема: 

– формування експертних центрів в різних галузях; 

– відкриття сайтів для окремих галузей, що містять спеціалізовану 

інформацію про відповідні договірні зобов'язання; 

– робота відповідно до «моделі участі» в університетських лікарнях, в 

кожній з яких існує спеціальна група, що відповідає за виконання договору; 

– призначення експертів зі здоров'я і безпеки працівників (наприклад, в 

будівництві); 

– формування офісів служб зі здоров'я і безпеки спеціально для окремих 

галузей (освіта). 

Наведені положення можуть бути корисними для організаційної, 

нормопроектної діяльності Держпраці, а також для визначення напрямів 

взаємодії з іншими суб’єктами [193]. 

Як вже було зазначено, в Україні діяльність органу влади, який реалізує 

державну політику у сфері охорони праці (Держпраці) регламентується низкою 

нормативно-правових актів, у яких визначено його повноваження, структуру, 

завдання. Держпраці – єдина централізована система, до складу якої належить 

орган виконавчої влади, уповноважений здійснювати державний нагляді 

контроль за додержанням законодавства про охорону праці та його 

територіальні підрозділи. Обсяг повноважень Держпраці широкий – від 

здійснення нагляду і контролю за додержанням законодавства до складання 

протоколів про адміністративні правопорушення. Відтак, за цими ознаками 

інспекція праці в Україні належить до загальної моделі систем інспекції праці.  
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2) англо-скандинавська модель. Загальним у цій моделі є те, що інспекції 

переважно мають повноваження спостереження за дотриманням законодавства з 

безпеки та гігієни праці, плюс регулювання загальних умов праці (як правило, за 

винятком заробітної плати). Вони підзвітні або цілком двостороннім або 

тристороннім радам або комісіям, або через такі ради і комісії міністерствам. 

Північні країни спочатку створили таку модель, які була прийнята у 

Сполученому Королівстві у 1975 році та пізніше у таких країнах, як Ісландія та 

Нова Зеландія. У Швеції інспекція праці цілком підпорядкована Національній 

тристоронній раді. Міністерства дійсно здійснюють (обмежено) управління 

через бюджет, і Кабінет міністрів має право втручатись у діяльність інспекції 

праці у разі необхідності. Інспекція праці Нідерландів не підзвітна тристоронній 

раді (хоча є рада із дорадчими функціями), але, оскільки її обов’язки також в 

основному обмежуються безпекою та гігієною праці та робочим часом, вона 

подібна до цієї моделі. У Австрії інспекція праці має центральне 

підпорядкування та управління. 

Характерною рисою низки цих інспекцій, наприклад, у Великобританії, є 

делегування функцій спостереження за приміщеннями із низьким рівнем ризику 

місцевим органам влади. Професійне товариство страхування від нещасних 

випадків у Німеччині також є двосторонньою структурою, управляючою 

інспекцією праці, які відповідає тільки за безпеку та гігієну праці з усіма 

повноваженнями спостереження (з деякими відмінностями від функцій 

державної інспекції праці). 

3) федеральна модель (за ознакою розподілу зон відповідальності між 

регіонами і центром). Загальні характерні риси цієї моделі систем інспекції 

праці зазвичай містять (за деякими винятками, як у США) широке коло 

обов’язків інспекції, включаючи, як правило, не тільки безпеку і гігієну праці та 

робочий час, але й питання охорони праці. Інспекції також делегують функції 

центральних органів влади регіональним. Інспекції праці Австрії, Бразилії, 

Канади, Німеччини, Індії, Швейцарії та США у тій чи іншій мірі відповідають 

цій системі. Проте інспекція праці Німеччини не займається виробничими 

відносинами, крім загальних питань, забезпечуючи регулювання соціальних 
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відносин на рівні підприємств, а також не займається арбітражем та 

примиренням. Канада ділить відповідальність, пр.  цьому провінції виконують 

основну роботу, а інспекції федерального рівня несуть відповідальність за 

проведення національних заходів, наприклад, на залізниці та підприємствах, які 

перетинають кордони країни. Подібна ситуація спостерігається також у 

Австралії та Швейцарії. Хоча США не відповідають повністю ні одній з 

моделей, ближче за все вони до федеральної. Управління безпекою та гігієною 

праці (УБГП) безпосередньо відповідає за інспекцію праці у більшій частині 

штатів та спостерігає за діяльністю незалежних інспекторів штатів з безпеки та 

гігієни праці у іншій частині штатів (шляхом затвердження програм УБГП 

штатів, які відповідають прийнятим федеральним стандартам). Федеральні 

інспектори УБГП відповідають лише за безпеку і гігієну праці. 

4) модель, які включає спеціалізовані і відомчі інспекції. Крім головної 

інспекції праці у багатьох країнах є низка дрібних, давно створених 

спеціалізованих інспекцій, які мають галузеві або технічні напрямки та 

займаються конкретними, обмеженими галузями промисловості або науки. 

Більшість таких спеціальних інспекцій займаються шахтами. У багатьох країнах 

є інспекції, які відповідають за сільське господарство та лісове господарство, 

порти або безпеку моряків. За безпеку при пожежах часто відповідають не 

інспекції праці, а інші структури. Питаннями безпеки на залізниці, включаючи 

безпеку працівників залізниці та пасажирів, у деяких країнах так само 

займається окрема інспекція. Наприклад, у Австрії існує окрема Інспекція праці 

транспорту. За атомні станції часто відповідають окремі спеціалізовані 

інспекції, оскільки можуть бути інші джерела іонізуючої радіації (наприклад, 

військові бази), а у деяких країнах окремо створені інспекції з безпеки сосудів 

високого тиску, вибухових речовин та будівництва.  

Крім окремих державних інспекцій, які відповідають за певну діяльність 

або ризики, у деяких країнах є відомчі інспекції. Це внутрішні підрозділи-

інспекції або галузеві міністерства, які відповідають за охорону праці – у 

збройних силах, поштовій та телекомунікаційних або інших крупних державних 

службах, які перебувають у підпорядкуванні відповідного міністерства. Такі 
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підрозділи-інспекції залежні від керівництва організації, яку вони мають 

інспектувати, їх функції часто дублюються, бази даних роздроблені, 

притаманний паралелізм у роботі.  

Ще одним критерієм класифікації трудових інспекцій є функціональні 

особливості різних систем інспекцій. Функціональна концепція ґрунтується на 

тому, що загальний термін «охорона праці» охоплює декілька основних 

функціональних сфер діяльності інспекції праці: 

безпеку і гігієну праці (і можливо, «добробут працівників» – нова 

концепція, яка включає, серед іншого, такі питання як задоволеність роботою. У 

Нідерландах це положення має силу закону); 

загальні умови праці (і, можливо, питання заробітної плати) ; 

виробничі відносини (включаючи примирення, але, як правило, за 

винятком арбітражу); 

питання, пов’язані із наймом на роботу (від нелегальної зайнятості до 

сприяння зайнятості, включаючи програми професійної підготовки); 

питання соціального забезпечення. 

Використовуючи ці функціональні категорії, можна виокремити одно-, 

двох- або багатофункціональні системи інспекцій праці. УБГП у США можна 

вважати однофункціональною системою: до сфери її діяльності належать лише 

питання безпеки та гігієни. Те саме стосується Виконавчого комітету з безпеки 

та гігієни Сполученого Королівства, нещодавно законодавство розширило його 

функції, включивши до них контроль за робочим часом. 

До двохфункціональних систем можна віднести системи Австралії, 

Маврикія, Нової Зеландії, які займаються питаннями безпеки та гігієни, з одного 

боку та виробничими відносинами, з іншого. Болгарія. Німеччина, Японія, 

Нідерланди та більшість північних країн належать до цієї категорії з точки зору, 

що обсяг їх повноважень охоплює питання безпеки та гігієни, з одного боку, і 

увесь спектр проблем умов праці. 

Багатофункціональними є системи Франції, Іспанії, Бельгії, Швейцарії, 

країн Африки та Латинської Америки [135].  



147 
 

Наведена класифікація становить теоретичний інтерес і дає уявлення про 

систему інспекцій праці у різних країнах світу, дозволяє визначити місце 

національних органів публічної адміністрації у загальній системі таких 

інспекцій. Для подальшої конкретизації розглянемо окремі положення 

адміністративно-правового регулювання охорони праці у частині діяльності 

органів публічної адміністрації щодо проведення перевірочних та контрольних 

заходів на прикладі країн ЄС. 

Публічна адміністрація в адміністративному праві європейських країн 

визначається як сукупність органів та установ, які реалізують публічну владу 

шляхом виконання закону, підзаконних актів та вчинення інших дій в публічних 

інтересах. Таке її розуміння є актуальним і для української правової системи. 

Термін «публічна адміністрація» вперше було використано в праві 

Європейського Союзу. Аналіз окремих нормативно-правових актів ЄС дозволяє 

зробити висновок, що у європейському праві існує два визначення поняття 

«публічна адміністрація»: у вузькому та у широкому значенні. У вузькому сенсі 

під «публічною адміністрацією» розуміються регіональні органи, місцеві та 

інші органи публічної влади, центральні уряди та публічна служба. Під 

органами публічної влади при цьому розуміються інституції регіонального, 

місцевого або іншого характеру, інші органи, діяльність яких регулюється 

нормами публічного права або діями держав-членів; органи, наділені 

достатніми суверенними повноваженнями країни, які з формальної точки зору 

не є частиною адміністративного апарату держави-члена, але структура та 

завдання якого визначені в законі. У широкому сенсі в європейському праві до 

«публічної адміністрації», крім органів публічної влади, відносять ті органи, які 

не входять до неї організаційно, але виконують делеговані нею функції. 

Водночас, як зазначається у Резолюції щодо публічної (державної) 

відповідальності, під «публічною владою» (або органами публічної влади), слід 

розуміти будь-яку установу публічного права (включаючи державу, регіональні 

та місцеві органи державної влади, незалежні публічні підприємства) та будь-

яких фізичних осіб під час виконання ними повноважень офіційних органів [47, 

с. 11; 174, с. 3]. 
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У країнах Європи система адміністративно-правового регулювання 

охорони праці формувалась протягом тривалого часу і за різних соціально-

економічних та політичних умов. Історично склалося, що значний вплив на 

згадані процеси мали профспілковий рух, соціальні реформи, державна 

політика, орієнтована на встановлення балансу публічних і приватних інтересів 

у питаннях охорони праці, комплексний підхід до формування правосвідомості 

осіб, які працюють.  

Наприклад, у Великобританії правова система в галузі охорони праці є 

складною . У країні досі діє Фабричний закон 1961 року, який поширюється на 

основну частину промисловості. У ньому містяться попередні закони 1937 і 

1959 років. Але в 1974 року з’явився новий закон про охорону праці, і тепер ці 

два закони діють одночасно, доповнюючи один одного. А в 1995 році парламент 

прийняв черговий законодавчий акт про охорону праці – «Правила звітності про 

травми, хвороби та небезпечні події». У результаті цього довгого і нелегкого 

історичного шляху у Великобританії склався свій своєрідний тип управління 

охороною праці: тут у законодавчому порядку встановлюються лише стандарти 

відповідності. Далі кожен роботодавець самостійно обирає спосіб досягнення 

зазначених стандартів. Головне – додержуватися вимог Правил безпеки, 

здоров’я і умов праці, прийнятих у 1992 р. відповідно до Директиви ЄС 

89/654/EEC (далі – Правила).  

Стан охорони праці на підприємствах і його відповідність задекларованим 

стандартам у Великобританії суворо контролюється державою. Стежить за цим 

Служба охорони праці та здоров’я (HSЕ), організована в нинішньому вигляді 

більш як 30 років тому, HSЕ є частиною Департаменту праці та пенсій, яким 

керує державний секретар, член Кабінету Міністрів. Проте не всі питання 

охорони праці у Великобританії контролює HSE. Частину повноважень 

делеговано органам місцевого самоврядування. місцевій владі довірено 

контролювати соціально-культурну сферу і малий бізнес. Розподіл цих 

повноважень регулюється Правилами про охорону праці та здоров’я (виконавчі 

органи) 1998 г.– The Health and Safety (Enforcing Authority) Regulations 1998 (EA 

Regulations).  
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Що стосується повноважень інспектора HSE, то цей орган має право 

видавати роботодавцеві приписи, призупиняти діяльність підприємства або 

однієї з його дільниць, забороняти експлуатацію устаткування та виконання 

робіт – аж до усунення порушень. Інспектор має право відвідувати 

підприємство у відповідь на скаргу працівника або представника громадськості, 

а також у ході проведення розслідування і під час виконання планових 

перевірок. При цьому, інспектор має право проводити перевірки без 

попередження і у будь-який час, коли там виконуються роботи. У разі потреби, 

він може робити в робочих приміщеннях фотознімки, брати зразки, а також 

вилучати небезпечне устаткування і речовини, спілкуватися з працівниками і 

фахівцями з охорони праці. Крім того, інспектор має право відвідувати головні 

офіси компаній країни для того, щоб обговорити шляхи підвищення рівня 

охорони та умов праці. Порушення вимог Правил вважається злочином, за який 

роботодавець у судовому порядку карається штрафом до 400 фунтів. Ці справи 

розглядаються у порядку спрощеного судочинства у судах нижчої інстанції – у 

так званих магістратських (поліцейських судах). У більш серйозних випадках 

справа передається до Королівського суду. У Великобританії введено 

дозвільний порядок одержання ліцензій на початок або продовження робіт 

підвищеної небезпеки. Вимоги до безпеки висуваються дуже жорсткі. У разі їх 

невиконання застосовуються заходи покарання аж до заборони на діяльність. 

[178, с. 23, 24]. 

Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про охорону праці, як вже 

було зазначено, здійснюється трудовими інспекціями, які є державними 

органами і контролюють діяльність підприємств усіх форм власності. 

Діяльність трудових інспекцій країн, що входять до складу Європейського 

Союзу регламентується рамковою Директивою 891/391 / ЕЕС, а також 

стандартами, розробленими Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO). 

Відповідно до цих стандартів низка країн (Австралія, Нова Зеландія, 

Великобританія, Ірландія) прийняли в законодавчому порядку національні 

стандарти з безпеки та гігієни праці у виробничому середовищі. Норвегія і 

Швеція на основі цих розробок запровадили системи, відомі як «Внутрішній 
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контроль», які докорінно змінили напрямок роботи інспекторів праці в цих 

країнах. 

Європейська комісія зі стандартів (CTN), Міжнародна комісія з 

електротехніки (IEC), Інститут британських стандартів, Інститут норм 

Німеччини (DIN), Японський комітет з промисловим стандартам, Американська 

асоціація стандартів (ASA) своїми роботами в цій сфері внесли значний внесок 

в удосконалення діяльності трудових інспекцій [140]. 

Що стосується принципів діяльності органів публічної адміністрації у 

сфері охорони праці, то ними є належне планування та визначення об’єктів 

інспектування та контрольних заходів, високий рівень інформаційної взаємодії 

та координації між інспекційними органами. Крім того, ключовим елементом 

стійкого функціонування цієї системи є наявність відкритої та точної інформації 

і керівництв щодо суб’єктів, які регулюються (підприємства, громадяни), 

оскільки первинний обов’язок із дотримання нормативних вимог покладений на 

згаданих суб’єктів. Ці ключові компоненти системи нагляду за проведенням 

перевірок допоможуть уникнути таких протизаконних явищ як корупція та інші 

недобросовісні дії. Відтак адекватна система регулювання та нагляду буде 

максимально корисною підприємствам і суспільству в цілому [191] 

У якості позитивного досвіду можна зазначити про запровадження у 

країнах ЄС дієвих механізмів забезпечення прозорості та підзвітності у 

діяльності органів публічної адміністрації, які здійснюють контрольно-

наглядові функції. 

Так, у Іспанії, Хорватії та Боснії і Герцеговині регулюючий орган закріпив 

систему контролю і всі інспекційні заходи чіткими узгодженими правовими 

рамками. Таким чином, в цих країнах в основу інспекційних заходів і процедур 

була покладена прозора і зрозуміла правова основа, що одночасно забезпечило 

належний доступ до судової системи. Законами запропоновані процеси і 

процедури і детально визначені правила, які стосуються обов'язків інспектора і 

суб’єкта інспектування, для абсолютної більшості випадків. Очевидно, однією з 

основних задач таких законів є боротьба з корупцією. 
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Наприклад, Румунія в числі інших країн переглянула свої внутрішні 

процедури контролю з метою забезпечити дотримання регламенту 

контрольними і інспекційними органами, ввести обов'язкові контрольні списки 

для проведення перевірок та обов'язкові документи, які реєструють перевірки і 

наступні заходи, щоб обмежити свободу дій і можливості для вимоги хабара. 

Досягнення цієї мети можливе за допомогою наступних засобів: 

забезпечення прозорості та підзвітності перевірок. Тобто чітке визначення 

сфер компетенції контролюючих органів, а також повноважень, прав і обов'язків 

інспекторів. Деякі уряди також посилили зовнішній і внутрішній аудит 

контролюючих органів. Наприклад, в деяких інспекційних органах Латвії 

створені відділи внутрішнього аудиту; 

найчастіше чітке визначення стандартів, прав і обов'язків інспекторів і 

інспектуючих організацій призводить до значного зниження свободи дій на 

власний розсуд, а також встановлює точні орієнтири щодо дотримання 

нормативних вимог для підприємств. Цього можна досягти за допомогою таких 

простих заходів, як введення офіційних документів і розпоряджень про 

проведення перевірки. Цінним інструментом для зниження ризику зловживання 

повноваженнями є законодавче закріплення прав і обов'язків інспекторів і 

інспектованих організацій, і навіть прийняття таких «м'яких» правових 

інструментів, як кодекси поведінки (Румунія). На додаток до «м'яких» заходів, 

які рідко передбачають механізми призначення покарання, в деяких країнах, 

наприклад, в Латвії, контролюючі органи повинні додержуватись обов'язкових 

процедур і принципів регулювання перевірки. «Зведення правил» надаються для 

ознайомлення інспекторам і суб’єктам перевірки контролюючими органами, що 

покращує розуміння процедур усіма зацікавленими сторонами і, отже, підвищує 

підзвітність і дотримання нормативних вимог; 

керівництва і контрольні списки – важливі інструменти забезпечення 

прозорості і підзвітності перевірок. Вони гарантують, що в рамках інспекцій 

будуть враховані всі нормативні вимоги, і запобігають зловживанням 

повноваженнями з боку інспекторів. У деяких країнах регламент вимагає 

ведення так званих реєстраційних журналів інспекцій, що дозволяють 
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державним органам вести офіційний облік тимчасових заходів, встановлених 

інспекторами після проведення перевірки, і контролювати частоту перевірок 

[191]. 

Дослідниками законодавства та контрольно-наглядової діяльності у сфері 

охорони праці країн ЄС сформульовано змістовне узагальнення про сучасний 

стан та тенденції розвитку нормативно-правового регулювання та системи 

органів публічної адміністрації. Зокрема А. М. Лушніков зазначає, що: 

1) проблеми охорони праці в сучасному зарубіжному праві набувають все 

більшої актуальності. Це обумовлено як твердженням ідеології соціальної 

державності і зростанням гуманізму, так і збільшенням потенційно небезпечних 

чинників виробництва. Норми міжнародного і зарубіжного трудового права 

передбачають систему заходів, спрямованих на охорону праці окремих 

категорій працівників. Охорона праці жінок пов'язана перш за все з обмеженням 

праці в нічний час і на підземних роботах, підвищеної охороною праці жінок-

матерів. У якості загальної тенденції можна відзначити послаблення гендерної 

охорони праці (крім охорони праці вагітних жінок і матерів з малолітніми 

дітьми) на користь забезпечення рівності чоловіків і жінок. Охорона праці дітей 

та молоді, пов'язана в першу чергу з забороною найгірших форм експлуатації 

дитячої праці, визначенням мінімального віку прийому на роботу, обмеженням 

нічної праці підлітків, встановленням обов'язкового медичного огляду підлітків 

для з'ясування їх придатності до праці. Охорона праці літніх працівників 

передбачає скорочення для них нормальної тривалості робочого часу, поступове 

скорочення тривалості робочого часу всіх літніх працівників на їх прохання 

протягом встановленого періоду, збільшення тривалості щорічної оплачуваної 

відпустки з урахуванням віку; дозволу визначати на свій розсуд режим робочого 

часу, переведення літніх працівників, які працюють на змінних роботах, на 

роботу в денну зміну; переклад з відрядної на погодинну оплату. 2) у країнах 

Заходу наразі сформувалася розгалужена система законодавства з охорони 

праці, яка включає значну кількість правил, техніко-юридичних стандартів, що 

стосуються вимог до виробничих приміщень, оснащення запобіжними засобами 

верстатів і машин та ін. На теперішній час в сфері охорони праці 
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спостерігається низка нових тенденцій: збільшилась кількість країн, де 

передбачено утворення служб з виробничої санітарії, призначення штатних 

лікарів. У більшості розвинених країн служби охорони здоров'я фінансуються за 

рахунок коштів роботодавця, хоча в деяких з них фінансування здійснюється 

безпосередньо державою або через соціальне страхування; нововведенням в 

законодавстві стали приписи про створення на великих і середніх підприємствах 

комітетів з техніки безпеки і виробничої санітарії, сформованих на двосторонній 

основі з представників роботодавця і працівників, які зазвичай мають 

консультативні функції. Членам цих комітетів надається за певними 

нормативами кредит оплачуваних годин. Вони захищені від довільних 

звільнень. Комітети з техніки безпеки і виробничої санітарії планують і 

координують роботу у цій сфері, забезпечують працівників інформаційними 

матеріалами, навчають їх безпечним прийомам праці; підсилюється 

відповідальність роботодавців за порушення техніки безпеки. У всіх країнах 

порушення правил техніки безпеки та інших правил охорони праці тягне за 

собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову (майнову), а також 

кримінальну відповідальність у вигляді штрафу. 3) загальні концептуальні зміни 

торкнулися переходу від традиційного трактування охорони праці як сукупності 

техніки безпеки і гігієни праці до охорони здоров'я в процесі трудової 

діяльності або охорони професійного здоров'я. В останньому випадку охорона 

праці трактується значно ширше і передбачає охорону здоров'я конкретної 

людини (а не тільки її здатності до праці) з урахуванням фізичних, 

фізіологічних, психологічних і ментальних особливостей.Відбувся перехід від 

набору окремих заходів до цілісної концепції забезпечення здорових і 

безпечних умов праці. Основними характеристиками цієї концепції стали 

комплексність і системність підходу, акцент на превентивні заходи, гнучкість і 

персоніфікація впливу, співпраця всіх зацікавлених сторін [133, с. 93–94]. Отже 

розвиток нормативно-правового регулювання та система нагляду і контролю за 

охороною праці у країнах Європи має тривалу історію і у сучасному вигляді – є 

результатом поступового та послідовного формування принципів, засад, 

механізмів, метою запровадження яких є охорона життя і здоров'я людини у 
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процесі трудової діяльності та відповідальності за порушення трудових прав. У 

якості позитивного досвіду не можна не відзначити також розвиток соціального 

партнерства та соціального діалогу, високий рівень та сталість партнерства з 

органами влади (регіональною та місцевою).  

 

3.2. Взаємодія органів публічної адміністрації у сфері охорони праці 

та інших суб’єктів 

 

Питанням організації та практичної реалізації узгоджених дій різних 

суб’єктів, діяльність яких передбачає виконання спільних завдань задля 

забезпечення дотримання прав і законних інтересів громадян, суспільства та 

держави у різних сферах, приділяється багато уваги у науці та практиці. Це 

зумовлено тим, що у разі правильної організації такої взаємодії забезпечується 

найбільш ефективне виконання власних завдань її суб’єктами.  

Пошук та напрацювання дієвих механізмів спільних дій різних суб’єктів, 

які беруть участь у діяльності щодо забезпечення безпечних і здорових умов 

праці, охорони та захисту прав осіб, які працюють, виявленні та усуненні 

порушень законодавства про охорону праці – важлива умова ефективності 

роботи публічної адміністрації.  

Наразі, у зв’язку із реформуванням системи органів публічної адміністрації 

у сфері охорони праці, перерозподілом низки повноважень, подальшим 

переорієнтуванням діяльності на демократичні стандарти – оптимізація 

узгодженої діяльності різних органів публічної адміністрації набуває 

першочергового значення, оскільки це дозволить об’єднати можливості різних 

суб’єктів задля реалізації їх спільної мети у сфері охорони праці.  

На нашу думку, повне та всебічне уявлення про взаємодію органів 

публічної адміністрації та інших суб’єктів можна одержати, якщо 

проаналізувати основні форми такої взаємодії та шляхи їх реалізації у 

практичній площині. Це дозволить виявити та узагальнити найбільш дієві з них, 

наочно представити особливості організації взаємодії, а також визначити 

недоліки взаємодії та запропонувати шляхи їх усунення. 
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Перш ніж розглянути зазначені практичні аспекти, потрібно звернутись до 

наукової теорії з метою уточнення низки положень щодо визначення поняття, 

принципів та форм взаємодії. 

Ці проблеми традиційно становлять інтерес для науковців, напрацьовано 

змістовну теоретичну базу, звернення до якої через призму наукових поглядів, 

дозволить виявити загальні характеристики взаємодії органів публічної 

адміністрації та інших суб’єктів у сфері охорони праці, а також особливості цієї 

діяльності. 

Значну увагу питанням організації та форм взаємодії різних суб’єктів щодо 

виявлення та реагування на правопорушення у сфері охорони праці присвячено 

у роботах роботах О. В. Таран. Тому окремі положення використані у якості 

теоретичної та термінологічної бази дослідження. Зокрема щодо визначення 

умов ефективності взаємодії та її принципів.  

Так, ефективна взаємодія можлива за дотримання таких умов:  

– виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів; 

– усвідомлення спільності завдань щодо дотримання вимог законодавства 

про охорону праці; 

– узгодженої діяльності суб’єктів;  

– раціонального використання сил і засобів; 

– чіткого визначення правового статусу суб’єктів взаємодії; 

– виключенні дублювання повноважень під час виконання певних функцій. 

Визначено також основні принципи взаємодії: 

1) законність – взаємодія обов’язково повинна організовуватись і 

здійснюватись у суворій відповідності із законами та іншими нормативно-

правовими актами, які регулюють як спільну діяльність, так порядок 

функціонування кожного органу окремо; 

2) плановість – важливий елемент організації взаємодії. Зважаючи на те, 

що взаємодія – це динамічний процес, то чітке визначення її плану 

суперечитиме сутності взаємодії, натомість можна говорити про умовні етапи 

планування взаємодії: 1) визначення суб’єктів взаємодії, її напрямів і форм, 

узгодження плану суб’єктами взаємодії; 2) безпосереднє здійснення взаємодії; 
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3) аналіз, розгляд виконаної роботи, підведення підсумків та узагальнення 

отриманих даних, за потреби – розроблення подальшого плану спільних дій; 

4) розмежування компетенції – повноваження різних суб’єктів 

регулюються різними законами та нормативно-правими актами. Тому 

організація взаємодії передбачає спільну діяльність при чіткому розмежуванні 

компетенції, форм і методів роботи різних відомств [188, с. 77].  

В основі вивчення досвіду взаємодії органів публічної адміністрації у сфері 

охорони праці та інших суб’єктів було використано емпіричні дані щодо 

організації та напрямів взаємодії різних суб’єктів, з різними повноваженнями та 

завданнями. Зокрема досліджувались та аналізувались численні угоди про 

співпрацю та взаємодію, декларації, звернення, листи, аналітичні довідки, звіти 

про результати взаємодії. Дослідження проводилось у різних областях України, 

різних органах влади, місцевого самоврядування, у різних структурних 

підрозділах органів публічної адміністрації та у різний час. Зазначимо також, у 

цьому дослідженні ми орієнтувались переважно на діяльність Держпраці, як 

ініціатора взаємодії. 

Убачається доречним розглянути низку практичних прикладів взаємодії, 

які вплинули на формування наукових результатів щодо визначення форм 

взаємодії та напрямів її удосконалення. Приклади обрано із міркування 

розкрити зміст та напрями взаємодії, визначити її суб’єктів. Для спрощення 

сприйняття, у прикладах наводяться винятково питання щодо мети та форм 

взаємодії. Наголошуємо також, що ці положення наводяться з науковою метою, 

посилання на джерело не надаються, оскільки деякі з цих документів вивчались 

під час проведення соціологічних досліджень безпосередньо у підрозділах 

Держпраці та інших органах, окремі з них втратили чинність, тексти документів 

редаговано та скорочено дисертантом для зручності та єдиного підходу у 

викладі матеріалу.  

Відповідно до угоди про співпрацю Держпраці та Управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 

та професійних захворювань України, причиною її підписання є необхідність 

спільних дій щодо забезпечення конституційних прав громадян на належні, 
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безпечні та здорові умови праці, прагнення посилення ефективності державного 

нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці, гігієну 

праці, а також принципи партнерства та соціального діалогу в межах 

компетенції, прав та повноважень як Управління, так і Фонду. 

Угодою про співпрацю сторони домовилися забезпечувати відкритість, 

гласність та дієвість спільних дій. 

Взаємодія і співпраця здійснюються на основі: 

– постійного обміну інформацією про стан охорони праці, гігієни праці, 

про рівень виробничого травматизму й профзахворюваності у суспільному 

виробництві; 

– участі у формуванні програм з питань безпеки, гігієни праці та 

поліпшення стану виробничого середовища, які затверджуються в 

установленому порядку на регіональному рівні, здійснення постійного 

контролю за їх виконанням; 

– внесення відповідних пропозицій та вжиття узгоджених спільних заходів, 

спрямованих на вдосконалення нормативно-правової бази, системи 

комплексного управління охороною праці, підвищення ефективності 

державного нагляду; 

– організації спільних засідань, нарад, круглих столів, семінарів, заходів 

щодо проведення Всесвітнього дня охорони праці; 

– узгодження дій, висновків і пропозицій під час спільного розслідування 

нещасних випадків на виробництві та профзахворювань. 

В угоді про співпрацю між Держпраці та Федерацією професійних спілок 

України визначену її мету: посилення державного нагляду і громадського 

контролю за додержанням роботодавцями законодавства у сфері промислової 

безпеки, охорони праці, гігієни праці. 

Відповідно до угоди, сторони посилюють діалог та співробітництво щодо 

забезпечення гідної праці, політики зайнятості, безпечних та здорових умов 

праці, соціального захисту. Реалізація таких цілей відбуватиметься шляхом 

проведення навчань і тренінгів, конференцій з цих питань, а також методами 

проведення превентивних заходів, запобігання ризикам аварій та управління 
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професійними ризиками, обміном результатами досліджень та практикою у 

сфері праці, проведення спільних заходів інформаційно-роз’яснювальної роботи 

щодо вимог законодавства про працю та охорону праці, надання роботодавцям 

та працівникам необхідних консультацій. Підписання угоди про співпрацю 

передбачає:  

1. Участь представників профспілкових організацій, що входять до складу 

ФПУ, в здійснюваних Держпраці заходах державного нагляду щодо додержання 

законодавства про працю, охорону та гігієну праці, соціальне страхування на 

підприємствах, установах, організаціях. 

2. Моніторинг стану та причин найбільш характерних порушень 

законодавства про працю, охорону праці. 

3. Спільне опрацювання проектів законів та нормативно-правових актів, що 

розробляються Держпраці. 

4. Вивчення стану охорони праці та рівня профілактичної роботи на 

підприємствах, в окремих галузях, територіях, виявлення негативних тенденцій, 

здійснення заходів щодо посилення впливу органів державного нагляду і 

профспілок на їх усунення. 

5. Залучення представників ФПУ до участі в роботі комісій, робочих груп, 

інших органів, що створюються Держпраці. 

6. Взаємодія з питань запобігання використанню дитячої праці, а також 

низку інших важливих заходів у межах співпраці. 

Підписання угоди про співпрацю також допоможе здійснювати обмін 

кращим досвідом та практикою з питань міжнародного співробітництва та 

участі представників кожної зі сторін у заходах, що організовуються 

уповноваженими органами ЄС та МОП. 

В угоді про співробітництво та координацію дій Держпраці та Союзом 

промисловців і підприємців передбачено, мета її підписання визначена як 

необхiдність об'єднання зусиль держави та підприємництва, спрямованих на 

побудову та впровадження прозорої моделi публiчного дiалогу між органами 

виконавчої влади та підприємцями, участі широких кіл громадськості у процесі 

нормотворення, створення належних механізмів для забезпечення прийняття 
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послідовних та орієнтованих на досягнення конкретних цілей, а також 

прийняття виважених рiшень з обов'язковим обґрунтуванням iх доцiльностi, що 

ефективно сприятимуть розвитку бiзнес-середовища та поліпшення стану 

охорони праці та промислової безпеки, усвідомлення важливості спільних дій 

щодо забезпечення конституційних прав громадян на належні, безпечні та 

здорові умови праці, прагнення посилення ефективності державного нагляду і 

громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці. 

Сторони домовляються координувати свою діяльність і сприяти одна одній 

у реалізації повноважень і прав, визначених для них законодавством, 

здійснювати обмін інформацією про стан охорони праці, рівень виробничого 

травматизму на підприємствах, в організаціях і установах, галузях та регіонах, 

вносити відповідні пропозиції та вживати узгоджених спільних заходів, 

спрямованих на створення безпечних умов праці на робочих місцях, 

вдосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці та 

промислової безпеки і системи комплексного управління охороною праці на 

регіональному рівні, підвищення ефективності державного нагляду і 

громадського контролю, з метою належного захисту законних прав працівників 

у цій сфері, спiльно дiяти в питаннях активізації процесів зміцнення економіки, 

підвищення соціальної вiдповiдальностi бiзнесу.  

Сторони зобов'язуються дотримуватись принципiв державної регуляторної 

полiтики, виходячи з їх доцiльностi, адекватностi, ефективностi, 

збалансованостi, передбачуваностi та прозоростi врахування думки одна одної.  

Партнерство та спiвробiтництво сторін будуються на взаємовигiднiй основі 

з урахуванням самостійної правосуб’єктності сторін.  

Сторони здійснюватимуть співробітництво за такими напрямками: 

1. Забезпечення дотримання законодавства у сфері охорони праці та 

промислової безпеки. 

2. Опрацювання пропозицій щодо вдосконалення організації державного 

нагляду та комплексного управління охороною праці. 

3. Надання пропозицій до проектів законів та інших нормативно-правових 

актів з питань охорони праці та промислової безпеки з метою вдосконалення 
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правового регулювання цієї сфери трудових відносин і гармонізації 

національного законодавства про охорону праці з нормами міжнародного права, 

зокрема Міжнародної організації праці. 

4. Участь у формуванні програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища, які затверджуються в установленому порядку на 

державному, галузевому, регіональному та виробничому рівнях, здійснення 

постійного контролю за їх виконанням. 

5. Вивчення стану охорони праці та рівня профілактичної роботи на 

підприємствах, в окремих галузях, регіонах, виявлення негативних тенденцій, 

здійснення заходів щодо посилення впливу органів державного нагляду і 

підприємців на їх усунення. 

6. Органiзацiя i проведення спiльних заходiв, у тому числi науково- 

практичних семінарів, конференцiй, круглих столiв, бiзнес-форумiв, на базi, за 

пiдтримки та за участi сторін угоди, зокрема, організація спільних заходів, 

присвячених проведенню Дню охорони праці. 

7. Підвищення рівня підготовки посадових осіб, спеціалістів та працівників 

підприємств, установ та організацій з питань охорони праці, участь у роботі 

комісій з перевірки їхніх знань. 

8. Активна співпраця у формуванні відповідних розділів генеральної, 

галузевих, регіональних угод та опрацювання рекомендацій щодо формування 

зобов’язань з охорони праці в колективних договорах. 

9. Організація інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо вимог 

законодавства про охорону праці, надання підприємцям і працівникам 

взаємоузгоджених консультацій, залучення до співпраці засоби масової 

інформації з метою пропаганди охорони праці та промислової безпеки. 

10. Обмін одержаною в межах міжнародного співробітництва інформацією 

з питань охорони праці та участі представників кожної сторони у відповідних 

заходах. 

11. Залучення представникiв центральних i мiсцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування до участі у відповідних заходах 
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освiтньо-дiлового спрямування, що проводитимуться членами або партнерами 

сторін. 

12. Вжиття заходiв, спрямованих на розвиток, пропаганду та використання 

науково-технiчних iдей та технологiчних процесiв. 

13. Дослiдження проблем i потреб підприємців областi. 

14. Пiдготовка спiльних заяв, повiдомлень, висновкiв, пропозицiй до 

законопроектiв тощо органам виконавчої влади та органам мiсцевого 

самоврядування, а також органам iноземних держав, зарубiжним або 

мiжнародним органiзацiям з метою забезпечення інтересів пiдприємцiв пiд час 

вирiшення актуальних проблем, пов'язаних зi здiйсненням ними господарської 

діяльності. 

Підставою для укладання угоди про співробітництво Держпраці та 

Об’єднання організацій роботодавців визначено усвідомлення важливої ролі 

взаємовигідного співробітництва у сфері промислової безпеки та охорони праці; 

підвищення якості життя, гарантій зайнятості населення, динамічного зростання 

заробітної плати, забезпечення безпечних умов праці на підставі модернізації до 

світового рівня економіки та забезпечення подальшого її сталого 

функціонування; ефективну організацію взаємодії щодо забезпечення 

першочергового вирішення нагальних проблем на підприємствах, установах та 

організаціях усіх галузей виробництва з питань безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища, промислової безпеки, додержання законів та інших 

нормативно-правових актів з цих питань. 

Пріоритетними напрямами співробітництва сторони вважають: 

– удосконалення системи управління охороною праці на підприємствах, 

установах та організаціях; 

– прийняття узгоджених заходів щодо упередження аварій, нещасних 

випадків на підприємствах; 

– обмін інформацією щодо обставин, причин та наслідків аварій, нещасних 

випадків на підприємствах, установах та організаціях та вжитих заходах по їх 

недопущенню. 
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Сторони створюють спільні робочі групи з метою виконання умов угоди, 

організовують та проводять наради, конференції, семінари, робочі зустрічі, 

заходи, зокрема, організація спільних заходів, присвячених проведенню Дню 

охорони праці тощо. 

Держпраці забезпечує: 

1. Надання об`єднанню інформації про стан промислової безпеки та 

охорони праці, а також про рівень травматизму на підприємствах; 

2. Інформування про групові нещасні випадки та нещасні випадки із 

смертельним наслідком на підприємствах області та причини їх настання; 

3. Інформування про прийняття нових та скасування діючих нормативно-

правових актів з охорони праці, а також зміни, які відбуваються в чинному 

законодавстві з охорони праці; 

4. За зверненням об`єднання надання роз’яснення та методичну допомогу 

щодо застосування окремих норм чинного законодавства з охорони праці. 

Об’єднання організацій роботодавців зобов’язуються: 

1. Організовувати за участю Держпраці спільні навчальні семінари та 

наради з питань охорони праці та запобігання нещасним випадкам; 

2. Брати участь в реалізації програми поліпшення стану безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища шляхом: технічного переоснащення, 

модернізації, впровадження нових технологій; активізації інноваційних 

процесів; дотримання державних стандартів, технічних вимог в процесі 

виробництва продукції; підвищення ефективності виробництва і продуктивності 

праці; 

3. Доводити до відома членів об`єднання організацій роботодавців 

інформацію про нещасні випадки із смертельним наслідком, які стались не 

підприємствах та причини їх настання; 

4. Посилити вплив на роботодавців щодо вирішення питання фінансування 

заходів з охорони праці відповідно вимог Закону України «Про охорону праці», 

забезпечення працюючих засобами колективного та індивідуального захисту, 

надання пільг і компенсацій за роботи в шкідливих та небезпечних умовах 

праці; 
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5. Брати участь у проведенні всеукраїнських та обласних заходів з охорони 

праці. 

Важливими умовами організації взаємодії Держпраці та Національної 

поліції є: 

1) координація спільних дій щодо забезпечення конституційних прав 

громадян на належні, безпечні та здорові умови праці, посилення ефективності 

державного нагляду (контролю) з профілактики нещасних випадків на 

виробництві; 

2) взаємне визнання повноважень і зобов’язання дотримуватись принципів 

соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, 

взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні 

переговорів, консультацій в межах своїх повноважень та чинного законодавства 

у здійсненні державного нагляду за дотриманням гарантованих Конституцією та 

іншими законами України трудових прав працівників; 

3) координація діяльності і взаємне сприяння у реалізації повноважень і 

прав, визначених законодавством, з метою забезпечення належного захисту 

законних прав працівників на безпечні та нешкідливі умови праці та охорону 

праці. 

Основними напрями взаємодії є: 

1) оперативний обмін інформацією, надання необхідних для роботи 

матеріалів і нормативних документів; 

2) спільне опрацювання пропозицій щодо профілактики нещасних випадків 

на виробництві; 

3) взаємне ознайомлення з планами роботи в частині проведення спільних 

перевірок, розробки планів спільних перевірок суб’єктів господарювання з 

питань; 

4) посилення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог 

нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці; 

5) проведення аналізу причин і факторів, що призвели до аварій і нещасних 

випадків; 
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6) спільне інформування органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднань роботодавців, органів прокуратури про систематичні 

порушення законодавства про працю і охорону праці та внесення пропозицій 

щодо притягнення до відповідальності осіб, які порушують законодавство про 

працю і охорону праці; 

7) координація дій під час розслідувань нещасних випадків на виробництві 

з метою забезпечення об'єктивності, правильного визначення причин і 

розроблення профілактичних заходів по їх недопущенню; 

8) забезпечення виконання профілактичних заходів згідно затверджених 

планів роботи та графіків перевірок підприємств; 

9) спільна участь у проведенні семінарів-навчань з керівниками суб’єктів 

господарювання автотранспортної галузі з питань промислової безпеки та 

охорони праці, причин і обставин нещасних випадків; 

10) підведення підсумків проведення спільних дій, їх оприлюднення в 

засобах масової інформації; 

11) інформування населення через засоби масової інформації про стан 

охорони праці промислової безпеки, причини, обставини нещасних випадків на 

під наглядових підприємствах; 

12) здійснення взаємного контролю за виконанням спільних 

домовленостей. 

Отже, із наведених та інших положень убачається, що мета взаємодії у 

документах про співпрацю формулюється виходячи із існування спільних 

завдань різних суб’єктів щодо забезпечення конституційних прав громадян на 

належні, безпечні і здорові умови праці. 

Форми взаємодії, права та обов’язки сторін – визначаються залежно від 

повноважень суб’єктів взаємодії. 

Принципи та організаційні засади взаємодії визначені на основі 

паритетності сторін, взаємного визнання повноважень, незалежності і 

самостійності суб’єктів. Більшість положень відповідають загальним вимогам 

щодо організації взаємодії, що наведені раніше.  



165 
 

Водночас, як свідчить узагальнення емпіричних даних, на практиці 

об’єктивно існують суттєві недоліки взаємодії, які впливають на її ефективність. 

Так, за результатами опитування встановлено, що недоліки взаємодії полягають 

у такому: 1) проблеми правового поля (53 %); 2) відсутність комплексного 

підходу до вирішення питань взаємодії (42 %); формальність взаємовідносин 

суб’єктів взаємодії (67 %); 4) низький рівень організації підготовки спільних 

пропозицій та здійснення нагляду за їх впровадженням (73 %); 5) неефективний 

обмін інформацією (61 %).  

 

3.3. Адміністративна відповідальність у сфері охорони праці 

 

Як відомо, за порушення законодавства про охорону праці передбачено 

кримінальну, адміністративну, матеріальну та дисциплінарну 

відповідальність. Предметом уваги у дисертаційному дослідженні є 

адміністративна відповідальність. 

Коротко розглянемо низку теоретико-правових положень [6; 7; 40; 213; 

214; ], які розкривають зміст ключових понять адміністративного 

правопорушення та адміністративної відповідальності.  

Зважаючи на те, що у законодавстві поняття адміністративної 

відповідальності не знайшло свого відображення, для з'ясування його 

сутності потрібно звернутись до теорії адміністративного права. 

Так адміністративну відповідальність як вид юридичної відповідальності 

застосовують на підставі норм права, що регулюють відносини, пов’язані з 

притягненням осіб, які вчинили адміністративні правопорушення 

(проступки), до відповідальності певного виду. Її призначення – охорона 

суспільних відносин від порушення засобами адміністративно-правового 

захисту, який застосовують державні органи (посадові особи) [92, с. 44].  

Д.Н. Барах зазначає що, адміністративна відповідальність – це складова 

частина адміністративного примусу й має всі його якості (здійснюється 
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суб’єктами функційної влади в рамках позаслужбового підпорядкування) [34, 

с. 25; 35]. 

Визначаючи відмінність адміністративної відповідальності від 

кримінальної, Я. І. Кінаш зауважує, що цей вид відповідальності настає за 

менш суспільно-небезпечні правопорушення, які спричиняють незначну 

шкоду охоронюваним інтересам [94, с. 29]. 

Д. М. Лук'янець під адміністративною відповідальністю пропонує 

розуміти відносини, що виникають між органами державної виконавчої 

влади та фізичними з приводу вчинення останніми передбачених 

законодавством протиправних діянь або існування протиправного 

становища, й полягають у застосуванні до останніх адміністративних 

стягнень у визначеному законом порядку [132, с. 213].  

Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(КУпАП) у ст 1 визначено охорону прав і свобод громадян, власності, 

конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, 

установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, 

запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і 

неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі 

і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх 

обов'язків, відповідальності перед суспільством.  

Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається 

протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка 

посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на 

встановлений порядок управління і за яку законом передбачено 

адміністративну відповідальність.  

Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на 

момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного 

віку. 

Посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за 

адміністративні правопорушення, зв'язані з недодержанням установлених 
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правил у сфері охорони порядку управління, державного і громадського 

порядку, природи, здоров'я населення та інших правил, забезпечення 

виконання яких входить до їх службових обов'язків. 

Особа, яка діяла в стані крайньої необхідності, необхідної оборони або 

яка була в стані неосудності, не підлягає адміністративній відповідальності. 

Не є адміністративним правопорушенням дії у стані необхідної оборони, 

крайньої необхідності. 

Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі охорони 

праці і здоров'я населення передбачена у Главі 5 КУпАП «Адміністративні 

правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення». 

Суспільна небезпека відповідних правопорушень полягає у тому, що вони 

перешкоджають реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя 

і здоров’я в процесі трудової діяльності, відносинам між власником і 

працівником щодо виконання взаємних обов’язків з охорони праці, 

функціонуванню загального порядку організації охорони праці в Україні. 

Адміністративні стягнення за правопорушення законодавства про охорону 

праці застосовуються у вигляді штрафу (грошове стягнення, що накладається на 

громадян, посадових та юридичних осіб за адміністративні правопорушення у 

випадках і розмірі, встановлених КУпАП та іншими законами України). При 

накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа 

порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і 

обтяжують відповідальність. 

У ч. 5 ст. 41 КУпАП Порушення вимог законодавства про працю та 

охорону праці передбачено, що порушення вимог законодавчих та інших 

нормативних актів про охорону праці, крім порушення, передбаченого 

частиною шостою цієї статті, тягне за собою накладення штрафу на працівників 

від чотирьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 

посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності 

та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від двадцяти до сорока 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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У ч. 6 ст. 41 КУпАП передбачено, що порушення встановленого порядку 

повідомлення (надання інформації) центральному органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони праці, про нещасний випадок на 

виробництві тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, 

установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - 

підприємців, які використовують найману працю, і на фізичних осіб, які не 

мають статусу підприємців та використовують найману працю, від двадцяти до 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Перше, що звертає на себе увагу, – це протиріччя назви Глави 5 

«Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення» 

та її змісту, зокрема назви ст. 41 КУпАП «Порушення вимог законодавства про 

працю та охорону праці», оскільки формулювання «адміністративні 

правопорушення у галузі охорони праці…» не охоплює порушення 

законодавства про працю. Що, власне і підтверджено у самій назві ст. 41 

КУпАП. Підлягає критиці також підхід законодавця щодо розміщення у одній 

правовій нормі різних видів адміністративних правопорушень (про працю і про 

охорону праці), що на практиці призводить до проблем правозастосування.  

За результатами вивчення та узагальнення правозастосовної практики, ми 

також дійшли висновку, що формулювання «порушення вимог законодавчих та 

інших нормативних актів про охорону праці» (ч. 5 ст. 41 КУпАП) має надто 

загальний характер і потребує суттєвої конкретизації, оскільки з нього не можна 

зробити однозначний висновок про перелік норм і правил охорони праці за 

порушення яких особу може бути притягнуто до адміністративної 

відповідальності. Так само це ускладнює встановлення безпосереднього об’єкта 

посягання.  

У попередніх підрозділах було детально розглянуто систему законодавства 

про охорону праці і запропоновано висновок про її розгалуженість та 

багаторівневий характер. Отже, встановлення відповідальності за порушення 

законодавства про охорону праці взагалі створює реальні ризики суб’єктивізму 

правозастосовувачів, а отже порушень прав фізичних і юридичних осіб.  
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Інша проблема правозастосування полягає у можливому конфлікті 

правових норм, а отже і адміністративно-правовій кваліфікації, оскільки 

очевидно, що порушення законодавства про охорону праці можуть 

охоплюватись іншими статтями КУпАП, наприклад, порушення вимог 

законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях 

промисловості (ст. 94); порушення вимог законодавчих та інших нормативних 

актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях 

промисловості (ст. 95); порушення вимог нормативно-правових актів та 

нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і 

мереж, енергетичного обладнання (ст. 95-1); порушення вимог законодавства, 

будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва (ст. 96). 

Бланкетний характер диспозицій цих норм передбачає звернення до відповідних 

нормативно-правових актів, які, у свою чергу, практично у кожному випадку, 

містять норми і вимоги охорони праці, конкретизовані залежно від галузі та 

виду діяльності.  

Наступний приклад ілюструє певні прогалини у законодавчому 

регулюванні адміністративної відповідальності у частині визначення її суб’єкта. 

Так, юрист І. Карабань у статті «Як запобігти корупції при здійсненні 

державного нагляду» [89] розглядає наступну ситуацію. Як відомо, за 

результатами проведеної перевірки суб’єкта господарювання державним 

інспектором складається акт, яким фіксуються виявлені цим державним 

інспектором порушення суб’єктом господарювання (його посадовими особами і 

працівниками) вимог Закону України «Про охорону праці», іншого чинного 

законодавства України, нагляд за додержанням якого віднесений до компетенції 

зазначеного державного інспектора.  

Наприклад, акт може містити такий запис державного інспектора: 

«Інженером з охорони праці N не ведеться контроль за станом охорони праці в 

структурних підрозділах цеху, про що свідчить відсутність приписів в серпні – 

листопаді 2015 року, згідно плану роботи служби охорони праці цеху». В акті 

перевірки це порушення зазначається державним інспектором з посиланням на 

порушення вимог ст.ст. 13 і 15 Закону «Про охорону праці». Формально 



170 
 

зазначені статті Закону дійсно містять вимоги щодо організації охорони праці 

на підприємстві і дійсно тягнуть за собою юридичну відповідальність за їх 

порушення.  

На підставі акта перевірки державний інспектор складає акт про 

адміністративне правопорушення та виносить постанову про притягнення до 

адміністративної відповідальності інженера з охорони праці підприємства у 

вигляді штрафу відповідно до  ч. 5 ст. 41 КУпАП «Порушення вимог 

законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці» у розмірі, 

наприклад, двадцять п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 425 

грн. Адже інженер з охорони праці не виконав обов’язків, покладених на нього 

посадовою інструкцією.  

Чи правомірно вчинив державний інспектор? Чи дійсно перевірка 

підприємства мала своїм наслідком відновлення законності? Чи захистила така 

перевірка права працівників на безпечні та нешкідливі умови праці належним 

чином?  

Щоб відповісти на ці питання, повернемось до змісту норм Закону «Про 

охорону праці», які покладені в основу рішення державного інспектора в 

адміністративній справі.  

Ст. 15 Закону стосується питань організації діяльності служби охорони 

праці на підприємстві. Однак, норма закону зазначає, що служба охорони  праці 

підпорядковується безпосередньо роботодавцю. Факт безпосереднього, а не як 

зазвичай, прямого підпорядкування юридично означає безпосередню 

відповідальність роботодавця як за стан організації, так і за його особистий 

контроль за діяльністю безпосередньо підпорядкованого йому підрозділу чи 

служби.  

Це повністю відповідає змісту ст. 13 Закону, відповідно до якої 

роботодавець зобов'язаний створити на  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.  
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З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи 

управління охороною праці, а саме: створює відповідні служби і призначає 

посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, 

затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання 

покладених на них функцій, а також контролює їх додержання.  

Отже, обов’язок здійснення контролю за діяльністю служби охорони праці 

на підприємстві (а в даному випадку – контролю за виконанням інженером з 

охорони праці своїх обов’язків за посадовою інструкцією) відповідно до ст.  13 

Закону «Про охорону праці» безпосередньо покладено на роботодавця. 

Зазначена стаття прямо і однозначно передбачає, що роботодавець несе 

безпосередню відповідальність за  порушення зазначених у цій статті вимог. 

Наявність при цьому факту порушень вимог посадових інструкцій підлеглими 

роботодавцю працівниками і посадовими особами жодним чином не скасовує 

зазначеної вище безпосередньої відповідальності роботодавця.  

Тому до адміністративної відповідальності за відсутність належного 

контролю за станом охорони праці в структурному підрозділі суб’єкта 

господарювання належало притягувати відповідно до ч. 5 ст. 41 КУпАП 

«Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону 

праці» не інженера з охорони праці, а саме роботодавця, який відповідно до 

ст. 13 Закону України «Про охорону праці» має нести юридичну 

відповідальність за відсутність з його боку належного контролю за 

додержанням службою охорони праці підприємства покладених на неї функцій, 

як такого, що не забезпечив додержання вимог законодавства щодо прав 

працівників у галузі охорони праці.  

Щодо питання виду юридичної відповідальності інженера з охорони праці 

за неналежне виконання посадових обов’язків (враховуючи зазначені в акті 

перевірки факти порушення вимог ст. 13 і 15 Закону), то  його юридична 

відповідальність за зазначене правопорушення (невиконання чи неналежне 

виконання трудових обов’язків за посадовою інструкцією) має розглядатися і 

вирішуватися в площині не адміністративних правовідносин між державним 

інспектором і підприємством і, відповідно, не через застосування щодо нього 
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адміністративних штрафів, а в площині трудових правовідносин між інженером 

з охорони праці та його безпосереднім начальником, яким відповідно до 

ст.ст. 13 і 15 Закону виступає роботодавець.  

Отже, роботодавець за виявлені інспектором порушення в діяльності 

служби охорони праці відповідно до Кодексу законів про працю України 

повинен притягти інженера з охорони праці до дисциплінарної відповідальності 

за порушення трудової дисципліни (за необхідності – аж до звільнення з посади, 

що повністю б узгоджувалося з поданням інспектора про невідповідність 

інженера з охорони праці займаній посаді).  

Державному інспектору за результатами проведеної перевірки і виявлених 

порушень в такому разі було доцільно внести роботодавцю подання на 

невідповідність інженера з охорони праці займаній посаді. Рішення за таким 

поданням прийматиме роботодавець відповідно до Кодексу законів про працю 

України, а отже, може бути застосоване і менше за тяжкістю дисциплінарне 

стягнення. За необхідності, власник або уповноважений ним орган має право 

замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про 

порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його 

органу.  

Тут має місце і уникнення керівником адміністративної відповідальності 

(небажання інспектора «псувати стосунки») і притягнення до адміністративної 

відповідальності неуповноважених осіб за ст. 13 Закону «Про охорону праці». 

Навіть можливість таким чином сприяти керівнику зводити особисті стосунки з 

неугодними працівниками, коли інспектору керівник сам може запропонувати у 

якості порушника конкретного «неугодного» працівника за ті порушення, які не 

віднесені до компетенції зазначеного працівника (наприклад, головного 

інженера підприємства за непроходження ним навчання з охорони праці, хоча 

забезпечення проведення такого навчання є обов’язком роботодавця) [89].  

Очевидно, що з позицією юриста погодитись не можна, оскільки у цьому 

випадку саме інженер з охорони праці має бути притягнутий до 

відповідальності, що і зробив інспектор. Проте, в цілому, виникнення такої 

ситуації, а також інші свавільні тлумачення законодавства, пояснюються 
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неузгодженістю положень Закону України «Про охорону праці» та КУпАП, 

правововою невизначеністю низки понять, зокрема «працівник», «посадова 

особа підприємства, установи, організації», «роботодавець», а також 

визначенням низки адміністративних проступків не у КУпАП.  

Стаття 188-4 КУпАП передбачає, що невиконання законних вимог 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони праці щодо усунення порушень законодавства про охорону праці або 

створення перешкод для діяльності цих органів тягне за собою накладення 

штрафу на працівників від шести до десяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян і на посадових осіб – від тридцяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Наведене дає підстави для класифікації адміністративних правопорушень у 

сфері охорони праці, залежно від об’єкта посягання на: 1) порушення вимог 

законодавства про охорону праці; 2) порушення встановленого порядку 

управління у сфері охорони праці.  

Розгляд проблем адміністративної відповідальності у сфері охорони праці 

передбачає також необхідність висвітлення низки питань щодо здійснення 

провадження у справах про адміністративні проступки. Провадження ми 

розуміємо як процесуальну діяльність уповноважених державних органів щодо 

розгляду та вирішення справ про відповідні адміністративні проступки та 

притягнення винуватих до відповідальності.  

Встановлено, що уповноважені посадові особи Держпраці розглядають 

справи: про порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону 

праці щодо безпечного ведення робіт, зберігання, використання та обліку 

вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних 

органам Держпраці України, про порушення законодавства про надра, а також 

невиконання законних вимог органів Держпраці України (ч. 2 (крім порушень 

санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм) і ч. 3 ст. 41, 

ст. 47, 57, 58, 93, 94, 188-4 КУпАП). Ця діяльність крім КУпАП регулюється 

Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 3 вересня 2012 року 

№ 1161 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 
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адміністративні правопорушення Державною службою гірничого нагляду та 

промислової безпеки України» [158], який не втратив чинності після 

реформування Держпраці та Держгірпромнагляду.  

У зазначеному документі визначено:  

– правову основу провадження та порядок оформлення, розгляд та облік 

матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими 

особами Держпраці її територіальних органів, які мають право розглядати 

справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні 

стягнення;  

– вимоги до оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення;  

– порядок розгляду таких справ та компетенцію уповноважених посадових 

осіб; порядок оскарження та опротестування постанови про адміністративне 

правопорушення; контроль за виконанням постанови про накладення 

адміністративного правопорушення.  

Незважаючи на досить детальну регламентацію порядку оформлення 

матеріалів про адміністративні правопорушення, вивчення матеріалів 

правозастосовної практики дозволило з'ясувати низку практичних проблем у 

правозастосовній діяльності уповноважених осіб Держпраці 

(Держгірпромнагляду), які, на нашу думку, потребують окремої уваги. 

Вивчення протоколів про адміністративні правопорушення та вимог до їх 

оформлення засвідчило, що у протоколі повинні міститись: 

1) відомості про адміністративне правопорушення (місце, час, сутність, 

наявність та характер адміністративного проступку, нормативно-правовий акт, 

який передбачає відповідальність за це правопорушення, із зазначенням його 

реквізитів);  

2) обставини, які характеризують особу, яка притягується до 

адміністративної відповідальності (особа порушника, майновий стан, 

обставини, які обтяжують та пом’якшують відповідальність); 

3) формальні (процесуальні) вимоги – дата та місце складання, інформацію 

про роз'яснення змісту ст. 63 Конституції України, а також  права та обов'язки 

особи, стосовно якої складено протокол, передбачені ст. 268 КУпАП (має право: 
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знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти 

клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою 

адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання 

правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати 

рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, 

якою ведеться провадження; оскаржити постанову у справі); прізвище, ім’я, по 

батькові особи, яка склала протокол, прізвища свідків;  

4) інші відомості: пояснення правпорушника (можуть бути додані); запис 

про відмову від подання пояснення і зауваження щодо змісту протоколу та 

мотиви відмови від його підписання 

До протоколу можуть бути також додані: акт перевірки, припис, 

розпорядження. 

Проте на практиці, ці умови не завжди дотримуються у повному обсязі. 

Якість протоколів у окремих випадках – вкрай низька. 

Суттєвими недоліками протоколів визначено: внесення виправлень (21 %) 

та/або додаткових записів (18 %) до протоколу після того як його було 

підписано особою стосовно якої якого складено, виправлення дати (32 %), 

нечітко вказано посаду (21 %), прізвище особи (33 %), яка складала протокол; 

відсутні (неповні) анкетні дані порушника (43 %), відсутні посилання на статті 

КУпАП, які порушені (47 %), не записані адреси свідків (7 %). 

Провадження у справах про адміністративні правопорушення вимагає від 

уповноважених осіб, глибоких знань з метою правильної кваліфікації порушень 

вимог законодавства про охорону праці, правильного оформлення 

адміністративних матеріалів, а також забезпечення законності при застосуванні 

засобів впливу за скоєння адміністративних правопорушень. Діяльність органів 

публічної адміністрації, які уповноважені складати протоколи про 

адміністративні правопорушення потребує обов’язкового і ретельного 

контролю, крім того, необхідно проводити відповідні навчання, семінарські 

заняття, курси підвищення кваліфікації, підвищувати рівень їх правової 

культури. Таким чином можна забезпечити як невідворотність та 



176 
 

індивідуалізацію юридичної відповідальності, так і захист прав, свобод та 

законних інтересів громадян. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Поняття публічної адміністрації в національному та зарубіжному 

адміністративному праві є подібним і визначається як сукупність органів й 

установ, які реалізують публічну владу шляхом виконання закону, підзаконних 

актів та вчинення інших дій у публічних інтересах. 

2. Систему адміністративно-правового регулювання охорони праці 

у промислово розвинених країнах Європейського Союзу та США сформовано 

під впливом профспілкового руху, соціальних реформ, державної політики, 

орієнтованої на встановлення балансу публічних і приватних інтересів у 

питаннях охорони праці, комплексного підходу до формування правосвідомості 

робітників. 

3. У більшості зарубіжних країн центральним органом, який здійснює 

нагляд і контроль за дотриманням законодавства про охорону праці, є трудові 

інспекції (державний орган, що контролює діяльність підприємств усіх форм 

власності). На основі загальної класифікації світових моделей інспекцій праці, 

яка включає в себе: 1) загальну модель (Франція, більшість франко- та 

іспаномовних країн (за винятком Португалії та Іспанії), Японія; 2) англо-

скандинавську модель (Велика Британія, Швеція, Ісландія, Нова Зеландія); 

3) федеральна модель (США, Бразилія, Канада, Індія, Німеччина); 4) модель, яка 

включає спеціалізовані й відомчі інспекції (Австрія), Держпраці України 

визначено як таку, що належить до загальної системи інспекцій праці, оскільки 

це – єдина централізована система, до складу якої належить орган виконавчої 

влади, уповноважений здійснювати державний нагляд і контроль за 

додержанням законодавства про охорону праці та його територіальні 

підрозділи. Обсяг повноважень Держпраці широкий – від здійснення нагляду і 

контролю за додержанням законодавства до складання протоколів про 

адміністративні правопорушення. 
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4. З урахуванням зарубіжного досвіду, удосконалення адміністративно-

правового регулювання охорони праці в Україні можливе шляхом 

запровадження: 1) комплексного адміністративно-правового режиму, який 

орієнтований на стимулювання охорони праці, встановлює спрощені та швидкі 

адміністративні процедури, дозволяє заощадити фінансові та часові ресурси; 

2) механізмів забезпечення прозорості та підзвітності в діяльності органів 

публічної адміністрації, які здійснюють контрольно-наглядові функції, зокрема 

шляхом підвищення рівня інформаційної взаємодії та координації між 

інспекційними органами й іншими суб’єктами, вільного та достатнього доступу 

підприємств і громадян, на яких покладено обов’язок первинного дотримання 

вимог охорони праці до інформації про контрольно-наглядові функції і порядок 

їх виконання; 3) забезпечення відповідності структури, форм, методів і впливу 

публічної адміністрації цілям і вимогам охорони праці. 

5. Доведено, що необхідність взаємодії та співпраці під час здійснення 

заходів державного нагляду (контролю) з профілактики нещасних випадків на 

виробництві зумовлена спільними завданнями органів публічної адміністрації та 

інших суб’єктів (органи міністерств та інших центральних органів виконавчої 

влади, правоохоронні органи, місцеві державні адміністрації, органи місцевого 

самоврядування, підприємства, установи, організації, об’єднання профспілок, 

об’єднання роботодавців, громадські організації) щодо забезпечення 

конституційних прав громадян на належні, безпечні та здорові умови праці. 

6. За результатами опитування визначено, що взаємодія оцінюється як 

така, що потребує поглиблення та удосконалення, недоліками взаємодії є: 

1) проблеми правового поля (53 %); 2) відсутність комплексного підходу до 

вирішення питань взаємодії (42 %); 3) формальність взаємовідносин суб’єктів 

взаємодії (67 %); 4) низький рівень організації підготовки спільних пропозицій 

та здійснення нагляду за їх упровадженням (73 %); 5) неефективний обмін 

інформацією (61 %). 

7. Визначено істотні умови взаємодії, зокрема: координація спільних дій; 

взаємне визнання повноважень і зобов’язання дотримуватися принципів 

соціального партнерства; взаємне сприяння в реалізації повноважень і прав, 
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визначених законодавством, з метою забезпечення належного захисту законних 

прав працівників на безпечні та нешкідливі умови праці та охорону праці. 

8. Підтверджено, що систему правових заборон і обов’язків у сфері 

публічного адміністрування охороною праці, порушення яких призводить до 

адміністративної відповідальності, становлять відповідні адміністративні 

правопорушення, що мають певний рівень суспільної шкідливості, пов’язані  

з порушенням публічних інтересів, не є порушенням договірних зобов’язань.  

9. Особливістю застосування адміністративних норм, що передбачають 

відповідальність за порушення у сфері охорони праці, є бланкетний характер 

їх диспозицій, що передбачає необхідність звернення до нормативно-правових 

актів у галузі охорони праці. 

10. Згідно із загальною класифікацією адміністративних правопорушень, 

що передбачена в Кодексі України про адміністративні правопорушення, 

порушення вимог законодавства про охорону праці закріплені в 

главі 5 «Адміністративні правопорушення у галузі охорони праці і здоров’я 

населення». Об’єктом правопорушень, які посягають на право працюючих на 

безпечні і здорові умови праці, є порушення законодавства про охорону праці. 

Суб’єктивна сторона виявляється у формі прямого умислу або необережності. 

Об’єктивна сторона полягає у створенні перешкод щодо реалізації прав 

працівників на безпечні і здорові умови праці. Суб’єкт правопорушень – 

службові особи (власники підприємств, відповідальні за дотримання вимог 

законодавства про охорону праці), особи, які використовують найману працю. 

11. Умовою притягнення до адміністративної відповідальності є 

виконання регламентованої процедури перевірки дотримання вимог 

законодавства про охорону праці. Уповноважені особи Держпраці розглядають 

справи про порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону 

праці щодо безпечного ведення робіт, зберігання, використання та обліку 

вибухових матеріалів у галузях промисловості та на підконтрольних об’єктах, а 

також невиконання законних вимог органів Держпраці (ч. 2 (крім порушень 

санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм) і 3, ст. 47, 57, 

58, 93, 94, 188–4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації сформульовано теоретичні положення та узагальнення, 

запропоновано нове вирішення наукового завдання щодо вдосконалення 

адміністративно-правового регулювання охорони праці з урахуванням 

сучасного стану законодавства, правозастосовної практики та зарубіжного 

досвіду. До основних результатів дослідження належать такі:  

1. Охорона праці як міжгалузева правова категорія та об’єкт правового 

регулювання досліджується в конституційному, цивільному, податковому, 

трудовому, адміністративному, кримінальному та інших галузях права. 

Відмежування охорони праці як предмета адміністративно-правового 

регулювання, на відміну від інших галузей права, полягає в тому, що до нього 

належать питання державного управління охороною праці, державного нагляду 

та контролю за охороною праці, адміністративної відповідальності за 

правопорушення у сфері охорони праці. 

2. Виникнення адміністративно-правового регулювання охорони праці 

наприкінці ХІХ ст. пов’язується з розвитком промисловості та окремих галузей, 

що визначені як потенційно небезпечні. У радянський період відбувається 

розбудова системи органів нагляду і контролю та удосконалення правової 

основи їх діяльності (1917–1991 роки). Сучасний стан адміністративно-

правового регулювання охорони праці (з 1991 року й до сьогодні) 

характеризується пошуком оптимальної системи органів публічної адміністрації 

у сфері охорони праці, що супроводжується реорганізацією, ліквідацією, 

створенням нових структур та правової бази їх діяльності. Обсяг повноважень 

контрольно-наглядових органів у різні історичні періоди кореспондувався з 

конкретними соціально-економічними та політичними умовами, розвитком 

окремих галузей промисловості й передбачав нагляд за охороною праці, 

додержанням трудового законодавства, нормативне регулювання відповідних 

відносин, фіскальні, дозвільні функції.  
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3. Державна політика в галузі охорони праці, у широкому розумінні, 

включає мету, завдання, принципи, механізм реалізації, у вузькому значенні – 

це система правових, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних, 

організаційно-технічних, лікувально-профілактичних заходів , спрямованих на 

реалізацію державних пріоритетів у сфері охорони праці. Сучасна державна 

політика повинна враховувати сучасні світові тенденції та загальнонаціональні 

інтереси у сфері охорони праці.  

4. Механізм адміністративно-правового регулювання охорони праці 

визначено як сукупність нормативно регламентованих адміністративно-

правових засобів та заходів, які відповідно до завдань і повноважень 

здійснюють органи публічної адміністрації з метою впливу на суспільні 

відносини у сфері охорони праці. Специфіка механізму адміністративно-

правового регулювання охорони праці визначається: джерелами правового 

регулювання охорони праці (міжнародні, національні законодавчі акти); 

особливим статусом суб’єктів публічної адміністрації; складною системою 

суспільних відносин у сфері охорони праці.  

5. Систему нормативно-правового регулювання охорони праці становлять 

норми та положення міжнародного (наднаціонального) законодавства, 

Конституція України, національні закони, підзаконні акти, юридико-технічні 

документи. Запропоновано класифікацію адміністративно-правових 

нормативних актів та документів: залежно від суб’єкта правотворчості (акти 

вищого, центрального локального рівня); за сферою дії (загальні та спеціальні).  

6. Публічна адміністрація у сфері охорони праці – це визначені законом 

суб’єкти, які мають повноваження здійснювати адміністративно-управлінські 

функції та діють з метою забезпечення інтересів держави та суспільства у сфері 

охорони праці. Систему органів публічної адміністрації у сфері охорони праці 

становлять: Кабінет Міністрів України; центральний орган виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері охорони праці; міністерства та інші 

центральні органи виконавчої влади; місцеві державні адміністрації та органи 

місцевого самоврядування. 
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7. Позитивним досвідом адміністративно-правового регулювання охорони 

праці в зарубіжних країнах, який може бути застосовано в національному 

законодавстві та правозастосовній практиці, вважається: ідеологія узгодження 

інтересів працівників, роботодавців та держави в питаннях охорони праці, 

добровільність партнерства зазначених суб’єктів; створення простих та 

швидких механізмів регуляторної діяльності; забезпечення прозорості 

діяльності органів публічної адміністрації 

8. Підставою для взаємодії органів публічної адміністрації та інших 

суб’єктів у сфері охорони праці є виконання ними обов’язків щодо забезпечення 

конституційного права громадян на належні, безпечні, здорові умови праці з 

урахуванням їх повноважень та завдань. Етапами взаємодії визначено такі: 

ініціатива взаємодії; формування правової основи взаємодії; узгодження умов 

взаємодії; безпосереднє здійснення взаємодії; підбиття підсумків.  

9. Адміністративна відповідальність розглядається як засіб, який разом із 

контрольно-наглядовою діяльністю органів публічної адміністрації забезпечує 

дієвість форм і методів державного регулювання охорони праці взагалі та 

адміністративно-правового регулювання зокрема. Адміністративні проступки у 

сфері охорони праці, залежно від об’єкта посягання, класифіковано на 

порушення вимог законодавства про охорону праці та порушення встановленого 

порядку управління у сфері охорони праці. Провадження у справах про 

порушення вимог законодавства про охорону праці – це процесуальна 

діяльність уповноважених державних органів щодо розгляду та вирішення справ 

про відповідні адміністративні проступки та притягнення винуватих до 

відповідальності. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 
Довідка про результати опитування працівників Держпраці (Держгірпромнагляду) щодо проблем 

адміністративно-правового регулювання охорони праці (78 осіб) та осіб, які працюють у різних 

галузях промисловості на підприємствах різних форм власності (230 осіб) 

1. Як Ви можете визначити рівень нормативно-правового регулювання охорони праці: а) надмірний (12%); 

б) достатній (21%); в) такий, що потребує поліпшення (27%); г) недостатній (40%). 

2. Чи впроваджуються у діяльність центрального органу влади, що реалізує державну політику в сфера охорони 

праці європейські стандарти: а) так (78%); б) ні (12%); в) важко сказати (10%).  

3. Які проблеми публічного адміністрування охороною праці Ви визначаєте як нагальні? (вільна відповідь). 

Встановлено, що 95 % працівників Держпраці (Держгірпромнагляду) вважають що постійні зміни в системі 

органів публічної адміністрації у сфері охорони праці негативно впливають на організацію та якість їх роботи, а 

75 % респондентів зауважили про недоцільність запровадження тривалих мораторіїв на проведення перевірок 

суб’єктів господарювання щодо додержання законодавства про охорону праці. 

4. Які проблеми щодо надання адміністративних послуг Ви вважаєте найбільш нагальними: а) існування 

адміністративних послуг, які не визначені законодавством (56 %); б) проблеми законодавчого регулювання 

організаційних і процедурних питань надання адміністративних послуг (43 %); в) одночасне віднесення до 

повноважень Держпраці здійснення контролю та надання відповідних адміністративних послуг (34 %); г) висока 

вартість окремих адміністративних послуг (52 %); д) необґрунтоване зобов’язання фізичних і юридичних осіб 

збирати довідки або погодження для отримання адміністративної послуги (33 %). 

5. Які проблеми взаємодії Держпраці та інших суб’єктів потребують вирішення: а) проблеми правового поля 

(53 %); б) відсутність комплексного підходу до вирішення питань взаємодії (42 %); формальність взаємовідносин 

суб’єктів взаємодії (67 %); в) низький рівень організації підготовки спільних пропозицій та здійснення нагляду за 

їх впровадженням (73 %); г) неефективний обмін інформацією (61 %).  

6. Які з наведених чинників впливають на застосування економічних методів управління охороною праці: 

а) перевага адміністративних методів (34 %); б) недостатність стимулювання роботодавців щодо поліпшення 

умов праці (45 %); в) недоліки взаємодії та розмежування повноважень організаційних структур, які беруть 

участь в управлінні охороною праці (51 %). 

7. Які методи адміністративно-правового регулювання Ви вважаєте найбільш дієвими: а) адміністративні (27%); 

б) економічні (30%); в) поєднання декількох методів (43%). 

8. Чи вважаєте Ви ефективною систему звітності про стан охорони праці: а) ні (89%); б) так, вважаю (3%); 

в) важко сказати (8%). 

9.Чи вважаєте Ви доцільною та потрібною взаємодію (або поглиблення такої взаємодії) з іншими суб’єктами: 

а) так (85%); б) ні (4%); важко сказати (11%). 

10. Якщо так, то зазначте з якими саме: а) органи місцевого самоврядування (56%); б) Національна поліція 

(38 %); в) професійні спілки (75%); г) фонд страхування (76%); д) громадські організації (18%); е) інші (12%). 

Як Ви оцінюєте адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони праці: 

а) недостатня (56%); б) достатня (15%); важко сказати (29%). 

11. Чи важливе для України вивчення та впровадження досвіду адміністративно-правового регулювання 

зарубіжних країн: а) так (87%); б) ні (9%); в) важко сказати (4%). 

 

Працівники  

1. У якій галузі виробництва Ви працюєте: а) будівництво (45%); б) сільське господарство (10%); 

в) машинобудування (8%); г) меблева промисловість (11%); д) поліграфія (13%); е) харчова промисловість (4%); 

є) інше (9%). 

2. Як Ви оцінюєте доступність інформації про охорону праці на Вашому підприємстві: а) цілком доступна (45%); 

б) недостатньо доступна (32%); в) недоступна (23%). 

3. Чи важлива для Вас інформація про охорону праці: а) так (89%); б) ні (10%); в) важко сказити (1%). 

4. Як Ви оцінюєте роботу служби охорони праці на Вашому підприємстві (для працівників): а) задовільно (52%); 

б) незадовільна (31%); в) важко сказати (17%). 

5. Як Ви оцінюєте роботу контрольно-наглядових органів щодо додержання законодавства про охорону праці 

(для відповідальних за охорону праці на підприємстві): а) задовільно (19%); б) незадовільно (47%); в) важко 

сказати (34%).  

6. Чи відповідає організація охорони праці на Вашому підприємстві європейським стандартам: а) так (33%); б) ні 

(52%); в) важко сказати (15%). 

7. Чи впливає на ефективність адміністративно-правового регулювання охорони праці якість виконання функцій 

та повноважень відповідними органами публічної адміністрації: а) так (64%); б) ні (23%); в) важко сказати (13%). 
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Додаток Б 
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення» 

Чинна редакція Запропонована редакція 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

Стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю 

та про охорону праці 
Порушення встановлених термінів виплати пенсій, 

стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, 
терміну надання посадовими особами підприємств, установ, 

організацій незалежно від форми власності та фізичними 

особами - підприємцями працівникам, у тому числі колишнім, 
на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на 

даному підприємстві, в установі, організації чи у фізичної 

особи - підприємця, необхідних для призначення пенсії (про 
стаж, заробітну плату тощо), визначеного Законом 

України "Про звернення громадян", або надання зазначених 

документів, що містять недостовірні дані, порушення терміну 
проведення атестації робочих місць за умовами праці та 

порядку її проведення, а також інші порушення вимог 

законодавства про працю - 
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб 

підприємств, установ і організацій незалежно від форми 

власності та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності 
від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Повторне протягом року вчинення порушення, 
передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже 

було піддано адміністративному стягненню, або ті самі діяння, 

вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого 
батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком 

до 14 років або дитину-інваліда, - 

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб 
підприємств, установ і організацій незалежно від форми 

власності та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності 

від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення 

трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або 
особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято 

рішення про оформлення документів для вирішення питання 

щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору 
(контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або 

особи без громадянства - 

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб 
підприємств, установ і організацій незалежно від форми 

власності, фізичних осіб - підприємців, які використовують 

найману працю, від п’ятисот до однієї тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Повторне протягом року вчинення порушення, 

передбаченого частиною третьою цієї статті, за яке особу вже 

було піддано адміністративному стягненню, - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб 
підприємств, установ і організацій незалежно від форми 

власності, фізичних осіб - підприємців, які використовують 

найману працю, від однієї тисячі до двох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних 

актів про охорону праці, крім порушення, передбаченого 
частиною шостою цієї статті, - 

тягне за собою накладення штрафу на працівників від 

чотирьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності та громадян - суб’єктів 

підприємницької діяльності - від двадцяти до сорока 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Порушення встановленого порядку повідомлення (надання 

інформації) центральному органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони праці, про 

нещасний випадок на виробництві - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб 
підприємств, установ, організацій незалежно від форми 

власності, фізичних осіб - підприємців, які використовують 

найману працю, і на фізичних осіб, які не мають статусу 
підприємців та використовують найману працю, від двадцяти 

до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

Стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю  
Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, 

заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, терміну надання 

посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від 
форми власності та фізичними особами - підприємцями працівникам, у 

тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової 

діяльності на даному підприємстві, в установі, організації чи у 
фізичної особи - підприємця, необхідних для призначення пенсії (про 

стаж, заробітну плату тощо), визначеного Законом України "Про 

звернення громадян", або надання зазначених документів, що містять 
недостовірні дані, порушення терміну проведення атестації робочих 

місць за умовами праці та порядку її проведення, а також інші 

порушення вимог законодавства про працю - 
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб 

підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та 

громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого 

частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано 
адміністративному стягненню, або ті самі діяння, вчинені щодо 

неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, 

яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, 
- 

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб 

підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та 
громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від ста до трьохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення 
трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи 

без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про 

оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу 
біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на 

застосування праці іноземця або особи без громадянства - 

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб 
підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, 

фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, від 

п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого 

частиною третьою цієї статті, за яке особу вже було піддано 
адміністративному стягненню, - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, 

установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - 
підприємців, які використовують найману працю, від однієї тисячі до 

двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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Стаття 41-4 Відсутня 
 

Стаття 41-4 Порушення законодавчих та інших нормативних актів 

про охорону праці 

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про 

охорону праці, крім порушення, передбаченого частиною другою 

цієї статті, - 

тягне за собою накладення штрафу на працівників від чотирьох до 

десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 

посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від 

форм власності та громадян - суб’єктів підприємницької 

діяльності - від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

Порушення встановленого порядку повідомлення (надання 

інформації) центральному органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони праці, про нещасний випадок 

на виробництві - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, 

установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб 

- підприємців, які використовують найману працю, і на фізичних 

осіб, які не мають статусу підприємців та використовують 

найману працю, від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого 

частиною першою, другою цієї статті, за яке особу вже було 

піддано адміністративному стягненню, - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб 

підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, 

фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, 

від тисячі до тисячі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

Інші порушення вимог законодавчих та інших нормативних 

актів про охорону праці - 

тягне за собою накладення штрафу на працівників від 

чотирьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності та громадян - суб’єктів 

підприємницької діяльності - від двадцяти до сорока 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

Стаття 93. Порушення вимог законодавчих та інших 

нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях 

промисловості 
Порушення вимог законодавчих та інших нормативних 

актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості та на 
об'єктах, підконтрольних центральному органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, - 

тягне за собою накладення штрафу на працівників від 
чотирьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності,  - від двадцяти до сорока 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 93. Порушення вимог законодавчих та інших 

нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях 

промисловості 
Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з 

безпечного ведення робіт у галузях промисловості та на об'єктах, 
підконтрольних центральному органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони праці, - 

тягне за собою накладення штрафу на працівників від чотирьох до 
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових 

осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,  - 

від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення 

адміністративного стягнення, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

 

 

 



Додаток В 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент нагляду у промисловості і на 

об’єктах підвищеної небезпеки: 
Відділ нагляду в металургії, машинобудуванні та 

енергетиці  

Відділ нагляду у будівництві, котлонагляді, на 

транспорті та зв'язку 

Відділ нагляду на виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки  

Відділ нагляду в АПК та СКС 

Голова 

24 Територіальні управління  

28 Державних підприємств:  
24 Експертно-технічні центри 

Редакція журналу "Охорона праці", Редакція журналу 

"Технополіс", ДП "Головний навчально-методичний 

центр Держпраці",ДУ "Національний науково-

дослідний інститут промислової безпеки та охорони 

праці" 

Управління інспекційної діяльності: 
Відділ розслідування, аналізу та обліку аварій і 

виробничого травматизму 

Відділ організаційного забезпечення та планування 

діяльності 

Департамент з питань праці: 
Відділ з питань трудових відносин 

Відділ з питань зайнятості 

Відділ з питань оплати праці 

Відділ з питань охорони праці 

Відділ з питань гігієни праці 

Відділ з питань експертизи умов праці 

Сектор з питань застрахованих осіб та дитячої праці 

Сектор міжнародних зв’язків та з питань 

Євроінтеграції  

Управління гірничого нагляду: 

Відділ нагляду у вугільній промисловості  

Відділ нагляду у гірничодобувній промисловості, 

за вибуховими роботами та утилізацією 

боєприпасів 

Відділ геолого-маркшейдерських робіт 

Відділ експертної роботи, ринкового 

нагляду та надання адміністративних 

послуг 

Управління документального забезпечення, 

звернення громадян та доступу до публічної 

інформації: 
Відділ забезпечення діяльності керівника та контролю 

Відділ документального забезпечення та архівної 

справи 

Сектор по роботі із зверненнями громадян та доступу 

до публічної інформації 

Управління юридичного забезпечення: 
Відділ нормативно-правового забезпечення 

Відділ претензійної роботи 

Управління бухгалтерського обліку та фінансово-

господарського забезпечення: 
Відділ бухгалтерського обліку 

Відділ планування та консолідованої звітності 

Сектор господарського та інформаційного забезпечення 

Відділ персоналу 

Сектор внутрішнього аудиту 

Сектор взаємодії із ЗМІ 

Головний спеціаліст з режимно-секретної 

роботи  

Головний спеціаліст з питань протидії корупції 

 

Заступник Голови 

 

Помічники Голови  

Перший заступник Голови 

Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи 


	n28
	n29
	n24
	n25
	n26
	n27
	n30
	n31
	n32
	n33
	n34
	n75
	n76
	toppp
	n218
	n219
	n220
	n4179
	n4236
	n4237
	n4240
	n4241
	n4248
	n4304
	n4305
	n4306
	n4307
	n894
	n895
	n896
	n897
	n88
	o8
	o9
	o10
	BM64
	BM65
	n244
	n251
	n252
	n1406
	n272
	n273
	n274
	n275
	n276
	n277
	n278
	n279
	n280
	n281
	n282
	n19
	n20
	n21
	n22
	n23
	n35
	n36
	n37
	n38
	n39
	n40
	n41
	n42
	n43
	n44
	n45
	n46
	n47
	n55
	n56
	n58
	n59
	n60
	n61
	n62
	n63
	n187
	n64
	n65
	n66
	n67
	n68
	n69
	n70
	n71
	n72
	n73
	n77
	n78
	n79
	n80
	n81
	n190
	n82
	n83
	n84
	n85
	n86
	n87
	n89
	n90
	n91
	n92
	n93
	n94
	n95
	n96
	n97
	n98
	n99
	n100
	n102
	n103
	n104
	n105
	n106
	n107
	n108
	n109
	n110
	n111
	n114
	n115
	n116
	n117
	n119
	n120
	n121
	n122
	n123
	n124
	n131
	n74
	n11
	n12
	n284
	n285
	n286
	n287
	n288
	n289
	n290
	n293
	n294
	n295
	n296
	n297
	n139
	n171
	n3778
	n3779
	n3780
	n3781
	n2086
	n2087
	n2088
	68
	n211
	n212
	n213
	n214
	n2898
	n2899
	n3776
	n3777
	n658
	n659
	n669

