
Тема 1.3. Державне управління охороною праці, державний нагляд і 

громадський контроль за охороною праці  

 

 

Мета 

навчальна: знати основні органи державного нагляду за охороною праці, їх 

повноваження та права, а також вивчити основні компетенції та повноваження 

органів державного управління охороною праці. 

виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові 

знання. 

пізнавальна: розвивати уміння користуватися всіма доступними джерелами 

знань. 

 

 

План 

1. Система державного управління охороною праці в Україні. 

2. Компетенція та повноваження органів державного управління охороною 

праці. 

3. Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення. 

4. Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження і 

права. 

5. Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці. 
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1. Система державного управління охороною праці в Україні 

 
Управління охороною праці – це підготовка, прийняття і реалізація 

правових, організаційних, науково-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-

економічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження 

життя, здоров’я й працездатності людини в процесі трудової діяльності. 

Основними завданнями управління охороною праці є: опрацювання заходів 

щодо здійснення державної політики з охорони праці на регіональному і 

галузевому рівнях, а також підготовка, прийняття та реалізація заходів, 

спрямованих на: 

 забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці; 

 забезпечення утримання в належному стані виробничого устаткування, 

будівель і споруд; 

 пропаганду охорони праці; 

 облік, аналіз та оцінку стану умов і безпеки праці; 

 забезпечення страхування працівників від нещасного випадку на 

виробництві та профзахворювання. 

Державне управління формулює державну політику в галузі охорони 

праці – пріоритет життя і здоров’я працівника щодо результатів виробничої 

діяльності. Держава приймає нормативно-правове законодавство в галузі 

охорони праці, встановлює обов’язки, права і відповідальність щодо проведення 

державної політики, створює відділи з питань охорони праці при 

держадміністраціях, навчально-методичні й експертно-технічні центри, систему 

нагляду за охороною праці, санітарно-епідеміологічні служби, органи пожежної, 

екологічної безпеки, фонд соціального страхування від нещасних випадків і 

профзахворювань та інші наглядові і контролюючі органи, а також систему 

виробничо-технічного, інформаційного, наукового й фінансового забезпечення 

діяльності в галузі охорони праці. 

У ринкових умовах виникає три центри управління охороною праці: 

державне управління, управління з боку керівництва підприємства, управління з 

боку працівників підприємства. 

Таким чином, управління охороною праці в ринкових умовах полягає в 

тому, що: 

 держава створює законодавство в галузі охорони праці, комплекс 

наглядових інспекцій, у завдання яких входить забезпечення 

застосування прийнятих нормативно-правових актів, інфраструктуру 

виробничо-технічного, інформаційного, наукового і фінансового 

забезпечення діяльності в галузі охорони праці; 

 власник підприємства економічно заінтересований у тому, щоб його 

працівники не травмувалися і не хворіли, а тому забезпечує виконання 

на підприємстві всіх нормативно-правових актів про охорону праці. Він 

повинен широко залучати працівників та уповноважених трудових 

колективів до управління охороною праці, пропагувати серед 

працівників культуру здоров’я; 
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 кожний працівник повинен дбати про здоровий стиль життя і праці, 

постійно підвищувати свій кваліфікаційний, фізичний та 

психофізіологічний стан, програмувати шлях здорового довголіття, 

запобігання випадків травматизму і захворювань. Він повинен негайно 

повідомити свого керівника про виникнення будь-якої небезпечної 

ситуації. Керівник не може вимагати від працівника виконання роботи 

до усунення небезпечної ситуації (пошкодження огорожі, блокування, 

сигналізації, запиленості, загазованості тощо). Комплексне управління 

охороною праці з боку держави, власника і працівника забезпечить 

підвищення ефективності цієї діяльності. 
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2. Компетенція та повноваження органів державного управління 

охороною праці 

 

Державне управління охороною праці в Україні здійснюють: 

 Кабінет Міністрів України, Державний департамент з нагляду за 

охороною праці в складі Міністерства праці та соціальної політики 

України (Держнаглядохоронпраці); 

 на регіональному рівні — Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцеві державні адміністрації й органи місцевого самоврядування; 

 на галузевому рівні — міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади. 

Державне управління охороною праці (рисунок 1) здійснюється шляхом 

сукупності скоординованих дій органів державного управління охороною праці, 

органів місцевого самоврядування за участю об’єднань роботодавців, 

професійних спілок та інших представницьких органів з реалізації основних 

напрямів соціальної політики в галузі охорони праці, спрямованих на 

забезпечення безпечних і здорових умов праці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Органи, які здійснюють управління, нагляд і контроль за станом умов 

праці та охорони праці 

 

Управління охороною праці на всіх рівнях – державному, регіональному, 

галузевому, на рівні підприємства, підприємців базується на законодавчих та 

нормативно-правових актах про охорону праці. 

Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію державної політики в 

галузі охорони праці, спрямовує і координує діяльність міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади щодо створення безпечних і здорових 

умов праці та нагляду за охороною праці. З метою координації діяльності органів 

державного управління охороною праці при Кабінеті Міністрів створена 

Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення, яку очолює 

віце-прем’єр-міністр України. 
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Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з 

нагляду за охороною 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, відомствами, 

місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування; 

 розробляє за участю міністерств, відомств, ФССНВ, всеукраїнських 

об’єднань роботодавців та профспілок загальнодержавну програму поліпшення 

стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її 

виконання; 

 здійснює нормотворчу діяльність, розробляє та затверджує НПАОП або 

зміни до них; 

 координує роботу міністерств, відомств, місцевих держадміністрацій, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, інших суб’єктів 

підприємницької діяльності в галузі безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища; 

 одержує безоплатно від міністерств, відомств, місцевих 

держадміністрацій, органів статистики, підприємств, інших суб’єктів 

підприємницької діяльності відомості та інформацію, необхідні для виконання 

покладених на нього завдань; 

 бере участь у міжнародному співробітництві та в організації виконання 

міжнародних договорів з питань безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища, вивчає, узагальнює і поширює світовий досвід з цих питань. 

Рішення, прийняті спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади з нагляду за охороною праці в межах його компетенції, є 

обов’язковими для виконання. 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади розробляють 

і реалізують за участю профспілок галузеві програми поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища, здійснюють методичне керівництво 

діяльністю підприємств галузі з охорони праці, створюють у разі потреби 

аварійно-рятувальні служби, здійснюють керівництво їх діяльністю, здійснюють 

відомчий контроль за станом охорони праці на підприємствах галузі, 

забезпечують виконання інших вимог законодавства, що регулює відносини у 

сфері рятувальної справи. 

Для координації, вдосконалення роботи з охорони праці і контролю за цією 

роботою в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади 

створюються структурні підрозділи з охорони праці. Крім вище перелічених 

функцій, які покладаються на всі міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади, деякі міністерства, зокрема Мінпраці, МОЗ, МНС виконують 

спеціальні функції охорони праці. 

Мінпраці забезпечує проведення державної експертизи умов праці із 

залученням служб санітарного епідеміологічного нагляду Міністерства охорони 

здоров’я, визначає порядок та здійснює контроль за якістю проведення атестації 

робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам з охорони 

праці. 
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МОЗ розробляє гігієнічно обґрунтовані нормативи показників шкідливих 

факторів на робочих місцях та у межах робочої зони підприємств, опрацьовує 

санітарні норми щодо нормативів та методик визначення показників шкідливих 

факторів, проводить контроль виконання вимог гігієни праці та виробничого 

середовища, розробляє методику атестації робочих місць тощо. 

МНС, структурним підрозділом якого зараз є Держпромгірнагляд, 

здійснює також заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру і зменшення збитків під час аварій та катастроф, 

проводить оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних 

ситуацій та інформування його про наявну обстановку, організовує та проводить 

рятувальні та інші невідкладні роботи. Діяльність Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування спрямовується на те, щоб у повсякденному житті набував 

практичного змісту та підтверджувався найголовніший принцип державної 

політики у сфері охорони праці – пріоритет життя і здоров’я працівників. В 

умовах переходу до ринкової економіки, створення численних підприємств та 

інших господарств з недержавними формами власності, що не мають галузевого 

підпорядкування, незмірно зростає значення місцевих органів державної 

виконавчої влади в організації безпечних і здорових умов праці, усуненні причин 

виробничого травматизму та професійних захворювань. 

Законами «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве 

самоврядування» передбачено, що захист прав, свобод і законних інтересів 

громадян є одним з головних принципів, на яких ґрунтується місцеве та 

регіональне самоврядування. Отже, забезпечення виконання вимог 

законодавства про охорону праці є об‘єктом та предметом діяльності місцевих 

державних адміністрацій та місцевого самоврядування. 

 

 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


3. Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення 

 

 

Для розробки і реалізації цілісної системи державного управління 

охороною праці при Кабінеті Міністрів України створена Національна рада з 

питань безпечної життєдіяльності населення, яку очолює віце-прем’єр-міністр 

України. 

Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення створена 

відповідно до Закону України «Про охорону праці» для розроблення і реалізації 

державної політики в галузі охорони життя людей на виробництві та 

профілактики побутового травматизму, створення системи державного 

управління цією галуззю. 

Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами 

України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями 

Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету 

Міністрів України, а також цим Положенням. 

Національна рада: 

а) розробляє та здійснює заходи щодо створення цілісної системи 

державного управління охороною життя людей на виробництві та профілактики 

побутового травматизму, вносить на розгляд Кабінету Міністрів України 

пропозиції про вдосконалення цієї системи; 

б) організує і забезпечує контроль за виконанням законодавчих актів і 

рішень Уряду України, опрацювання Національної програми і законопроектів, 

пов’язаних з реалізацією державної політики з питань безпечної життєдіяльності 

населення, подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства з цих питань; 

в) координує діяльність центральних і місцевих органів державної 

виконавчої влади у галузі охорони життя людей на виробництві та профілактики 

побутового травматизму; 

г) організує перевірки діяльності центральних і місцевих органів державної 

виконавчої влади і заслуховує на своїх засіданнях або засіданнях бюро 

Національної ради звіти керівників з питань, що входять до її компетенції; 

д) бере участь у міжнародному співробітництві, сприяє вивченню, 

узагальненню та поширенню досвіду у галузі охорони життя людей на 

виробництві та профілактики побутового травматизму, вирішує питання 

контролю за виконанням укладених договорів і угод у цій галузі. 

Засідання Національної  ради проводяться  відповідно до затвердженого 

нею плану роботи. Оперативне вирішення поточних питань у період між 

засіданнями здійснює бюро, що утворюється з членів Національної ради. 

Перелік посад, які входять до Національної ради і бюро, затверджує 

Кабінет Міністрів України, а  персональний  склад Національної ради і бюро – її 

голова. Рішення Національної ради та її бюро, прийняті  в межах  їх компетенції, 

є обов’язковими для центральних і місцевих органів державної виконавчої влади,  

підприємств, установ, організацій та громадян. 

 

 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


4. Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні 

повноваження і права 

 

Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці є невід’ємною частиною 

державної політики, однією з найважливіших функцій центральних та місцевих 

органів виконавчої влади й Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань. У зв’язку з цим важливого 

значення набуває державний нагляд і контроль за станом охорони праці. 

Державний нагляд — це діяльність уповноважених органів і посадових 

осіб (державних інспекторів, державних санітарних лікарів), спрямована на 

забезпечення виконання органами виконавчої влади, суб’єктами господарювання 

й працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів про охорону 

праці. 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про охорону праці» державний 

нагляд за дотриманням законодавства та інших нормативних актів про охорону 

праці здійснюють: 

― Державний департамент з нагляду за охороною праці, його 

територіальні управління в областях та державні інспекції; 

― органи, установи і заклади Державної санітарно-епідеміологічної 

служби МОЗ та інших центральних органів виконавчої влади; 

― Головне управління державної пожежної охорони МНС, 

територіальні й місцеві органи державного пожежного нагляду; 

― Головна державна інспекція з нагляду за ядерною безпекою 

(Держатомінспекція) та Державна екологічна інспекція (в частині нагляду за 

безпечним використанням джерел іонізуючого випромінювання), які належать до 

Мінекобезпеки, і підпорядковані їм інспекції на місцях. 

Відповідно до чинного законодавства основними завданнями органів 

державного нагляду є: 

― впровадження у життя законів та інших нормативно-правових актів 

про охорону праці, спрямованих на створення безпечних і здорових умов праці, 

на захист життя й здоров’я працівників під час роботи шляхом виконання 

наглядових функцій; надання роботодавцям і працівникам технічної, 

організаційно-методичної та іншої інформації і консультацій щодо 

найефективніших засобів та заходів, спрямованих на додержання положень 

законодавства; 

― забезпечення компетентної консультативної й експертної підтримки 

рішень, що приймаються на державному та інших рівнях, з питань охорони 

праці, безпечності об’єктів підвищеної небезпеки, профілактики техногенних 

аварій, пожеж та катастроф. 

Поряд з наглядом важливе значення має контроль за станом охорони праці. 

Контроль — це система перевірок додержання вимог законодавства про 

охорону праці та виконання відповідних планів, програм, приписів, зобов’язань 

колективних договорів і угод та інших профілактичних заходів, що здійснюється 

на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності 

уповноваженими посадовими особами, службами або представниками органів 
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виконавчої влади, суб’єктів господарювання, громадських організацій, трудових 

колективів. 

Виділяють такі види контролю: державний, відомчий, регіональний, 

внутрішній та громадський. 

Державний контроль — це контроль державних органів за додержанням 

законів, нормативних актів, за господарською діяльністю підприємств, установ та 

організацій згідно з чинним законодавством. 

Відомчий контроль здійснюється посадовими особами, повноважними 

представниками і службами міністерства або іншого центрального органу 

виконавчої влади, а також асоціації, корпорації, концерну або іншого 

об’єднання, підприємства, в установах, організаціях, які належать до сфери 

управління цього центрального органу виконавчої влади чи створили дане об’єд-

нання підприємств. Міністерства або інші центральні органи виконавчої влади, 

що уповноважені на управління майном державних підприємств, заснованих на 

державній власності, здійснюють відомчий контроль за додержанням цими 

підприємствами вимог законодавства про охорону праці, застосовуючи за 

необхідності дисциплінарні та інші примусові заходи до порушників 

законодавства. Посадові особи служб відомчого контролю можуть застосовувати 

на цих підприємствах права, передбачені для посадових осіб органів державного 

нагляду, за винятком прав накладання штрафів за адміністративні 

правопорушення й застосування до підприємств штрафних санкцій. 

Регіональний контроль реалізується посадовими особами, повноважними 

представниками та службами місцевих органів виконавчої влади й органів 

місцевого самоврядування на підприємствах, в установах, організаціях, 

розташованих (зареєстрованих) на території відповідного регіону. Завданням 

органів і служб регіонального контролю є профілактика правопорушень у сфері 

охорони праці на підприємствах, в установах, організаціях, розташованих на 

відповідній території. Головна функція цих органів і служб полягає в 

забезпеченні контролю за додержанням законів та інших нормативно-правових 

актів з цих питань власниками малих підприємств, фірм, фермерських та інших 

господарств і фізичними особами — підприємцями, які зареєстровані 

відповідними місцевими органами виконавчої влади і не підпорядковані (не 

підконтрольні) органам та службам відомчого контролю. 

Внутрішній контроль здійснюється в межах підприємства (установи, 

організації) його (її) власником або уповноваженим ним органом і відповідними 

службами та посадовими особами цього підприємства (установи, організації). 
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5. Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону 

праці 

 

Громадський контроль виконується виборними органами й 

представниками професійних спілок, інших громадських організацій, комісіями 

підприємств та уповноваженими трудових колективів. 

На державному рівні профспілки беруть активну участь у роботі щодо 

вдосконалення законодавства з охорони праці, створення в Україні власної 

нормативної бази, розробки Національної програми поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища, здійснення контролю за рішенням 

уряду й інших державних органів з цих питань 

Згідно з Типовим положенням про представників профспілок з питань 

охорони праці, затвердженим постановою президії Федерації профспілок 

України від 22.04.1994 р., представники профспілок беруть участь у: 

― опрацюванні Національної програми поліпшення безпеки, гігієни праці 

та виробничого середовища, а також угод з питань поліпшення умов і безпеки 

праці; 

― формуванні регіональних програм з питань безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища, що мають міжгалузеве значення; 

― опрацюванні державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про 

охорону праці; 

― розслідуванні нещасних випадків та профзахворювань;  

― організації страхування від нещасних випадків та професійних 

захворювань у порядку й на умовах, що визначаються законодавством і 

колективним договором (угодою, трудовим договором); 

― опрацюванні власником комплексних заходів для досягнення 

встановлених нормативів з охорони праці;  

― підготовці разом з власником подання про визначення і затвердження 

трудовим колективом порядку оплати та розмірів одноразової допомоги 

працівникам, які постраждали на виробництві. 

Профспілки мають право безперешкодно перевіряти стан умов і безпеки 

праці на виробництві, виконання відповідних зобов’язань колективних договорів 

(угод), додержання власником вимог трудового законодавства щодо режиму 

робочого часу та часу відпочинку працівників, забезпечення їх належними 

санітарно-побутовими приміщеннями, засобами індивідуального й колективного 

захисту. Вони можуть давати висновки про обставини та причини нещасних 

випадків на виробництві, визначати відповідальних за це службових осіб і 

надсилати свої висновки відповідним органам. 

Разом з профспілками громадський контроль за додержанням 

законодавства про охорону праці виконують трудові колективи через 

уповноважених. Уповноважені з питань охорони праці здійснюють контроль: 

― умов праці на робочих місцях, безпеки технологічних процесів, машин, 

механізмів, устаткування й інших засобів виробництва, стану засобів 

колективного та індивідуального захисту; 

― діючого режиму праці та відпочинку; 
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― забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям, засобами 

індивідуального захисту; 

― пільг і компенсацій за роботу у важких та шкідливих умовах праці; 

― відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх 

здоров’я або заподіяння моральної шкоди.  

Уповноважені з питань охорони праці мають право безперешкодно 

перевіряти стан безпеки й гігієни праці, дотримання працівниками нормативних 

актів з охорони праці, а також вносити пропозиції щодо усунення виявлених 

порушень нормативних актів з охорони праці та здійснювати контроль за 

реалізацією цих пропозицій. 

Згідно із соціальною стратегією Федерації профспілок України в умовах 

прискорення економічних реформ соціальні пріоритети профспілок у питаннях 

охорони праці й навколишнього середовища є такі: 

― забезпечення всім працівникам, незалежно від форм власності та видів 

діяльності підприємств, умов праці відповідно до чинних законодавчих та інших 

нормативних актів з питань охорони праці; 

― впровадження економічних методів управління охороною праці й 

навколишнього середовища, що передбачатимуть як матеріальне заохочення 

державою відповідних заходів, так і штрафні санкції за відхилення від 

нормативних вимог; 

― повне та своєчасне відшкодування збитків потерпілим або сім’ям 

загиблих на виробництві;  

― своєчасна розробка та реалізація державної, галузевих і регіональних 

програм з охорони праці й навколишнього середовища; 

― забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 

індивідуального і колективного захисту згідно з чинними нормами. 
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