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Вид заняття: лекція 

Мета: надання знань, умінь, компетентностей для здійснення ефективної 

професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною 

праці на підприємствах, формування у студентів відповідальності за особисту та 

колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов'язкового виконання в 

повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях. 

 

 

Міжпредметні (міждисциплінарні) зв’язки: 

Предмети, що забезпечують: фізика, біологія, безпека життєдіяльності. 

Предмети, які забезпечуються: торговельне устаткування, товарознавство 

продовольчих товарів, товарознавство непродовольчих товарів, організація та 

технологія торговельних процесів, виробництво харчової продукції, організація 

харчування туристів в готелях та інші. 

 

Забезпечення заняття: конспект лекції, підручники 

 

Проведення заняття 

І  Організаційний момент: 

 перевірка готовності групи та аудиторії до заняття, забезпечення 

санітарного стану аудиторії 

 

ІІ Вступна частина 

 Мотивація заняття, визначення та значення заняття в темі та курсі в 

цілому 

 Актуалізація знань, постановка навчальної проблеми 

 Роз’яснення технології проведення заняття 

План 

1. Служба охорони праці підприємства. 

2. Громадський контроль за станом охорони праці в організаціях. 

3. Комісія з питань охорони праці підприємства 

4. Атестація робочих місць за умовами праці. Карта умов праці. 
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 ІІІ Основна частина 

1. Служба охорони праці підприємства 
Згідно з Законом України "Про охорону праці" служба охорони праці 

створюється роботодавцем для організації виконання правових, організаційно-

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

профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, 

професійним захворюванням і аваріям у процесі праці. 

Роботодавець з урахуванням специфіки виробництва, видів діяльності, 

чисельності працівників, умов праці тощо розробляє та затверджує Положення 

про службу охорони праці відповідного підприємства, визначає структуру 

служби охорони праці, її чисельність, основні завдання, функції та права її 

працівників відповідно до законодавства. 

Служба охорони праці створюється на підприємствах з кількістю працюючих 

50 осіб і більше. В інших випадках функції цієї служби можуть виконувати за 

сумісництвом особи, які мають відповідну підготовку. На підприємстві з 

кількістю працюючих до 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці 

можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають 

відповідну підготовку. 

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. За 

своїми посадами та заробітною платою керівники та спеціалісти служби 

охорони праці прирівнюються до керівників та спеціалістів основних 

виробничо-технічних служб підприємства. Служба охорони праці в залежності 

від чисельності працюючих може функціонувати як самостійний структурний 

підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста, у тому числі за 

сумісництвом. Служба охорони праці формується зі спеціалістів, які мають 

вищу освіту та стаж роботи за профілем виробництва не менше трьох років. 

Спеціалісти зі середньою спеціальною освітою приймаються в службу охорони 

праці у виняткових випадках. Навчання та перевірка знань з охорони праці 

працівників служби охорони праці відбуваються під час прийняття на роботу та 

періодично один раз на три роки. 

Працівники служби охорони праці мають право видавати керівникам 

структурних підрозділів обов'язкові для виконання приписи щодо усунення 

наявних недоліків. Припис спеціаліста з охорони праці, у тому числі про 

зупинення робіт, може скасувати лише роботодавець. Працівники служби 

охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій, не передбачених 

Законом України "Про охорону праці" та Типовим положенням про службу 

охорони праці. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі 

ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною 

особою. 

Служба охорони праці вирішує завдання: 

- забезпечення фахової підтримки рішень роботодавця з питань охорони 

праці; 

- забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель і 

споруд; 
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- забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного 

захисту; 

- професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань 

охорони праці, пропаганди безпечних методів праці; 

- вибору оптимальних режимів праці й відпочинку працівників; 

- інформування та надання роз'яснень працівникам підприємства з питань 

охорони праці. 

Служба охорони праці виконує такі основні функції: 

- опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці; 

- здійснює оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці; 

- складає разом зі структурними підрозділами підприємства комплексні 

заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища, а також розділ "Охорона праці" у колективному 

договорі; 

- проводить з працівниками вступний інструктаж з охорони праці; 

- готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці й подає їх на 

розгляд роботодавцю; 

- забезпечує належне оформлення і зберігання документації з питань охорони 

праці; 

- розглядає факти наявності виробничих ситуацій, небезпечних для життя чи 

здоров'я працівників або людей, які їх оточують, у випадку відмови з цих 

причин працівників від виконання дорученої їм роботи; 

- організовує забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами, 

положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці; 

паспортизацію цехів, дільниць, робочих місць щодо відповідності їх вимогам 

охорони праці; облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і 

аварій, а також шкоди від цих подій; підготовку статистичних звітів 

підприємства з питань охорони праці; розробку перспективних та поточних 

планів роботи підприємства щодо створення безпечних та нешкідливих умов 

праці; роботу методичного кабінету охорони праці, пропаганду безпечних та 

нешкідливих умов праці; допомогу комісії з питань охорони праці підприємства 

в опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій; підвищення 

кваліфікації й перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці; 

- бере участь у розслідуванні нещасних випадків та аварій; проведенні 

внутрішнього аудиту; організації навчання з питань охорони праці; роботі 

комісії з перевірки знань з питань охорони праці; роботі комісії з питань 

охорони праці підприємства; роботі комісій з прийняття в експлуатацію 

завершених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням 

об'єктів виробничого та соціального призначення, відремонтованого або 

модернізованого устаткування; розробці положень, інструкцій, нормативних 

актів з охорони праці, що діють у межах підприємства; роботі комісії з питань 

атестації робочих місць за умовами праці; 

- контролює дотримання чинного законодавства, вимог нормативно-правових 

актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці; 

виконання приписів посадових осіб органів державного нагляду; виконання 

заходів, передбачених колективним договором; використання цільових коштів, 

виділених на заходи з охорони праці; стан запобіжних і захисних пристроїв, 
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вентиляційних систем; своєчасне проведення навчання та інструктажів 

працюючих, атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб та 

осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотримання вимог 

безпеки при виконанні цих робіт; забезпечення працюючих засобами 

індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком 

або рівноцінними харчовими продуктами, мийними засобами, санітарно-

побутовими приміщеннями; використання праці неповнолітніх, жінок та 

інвалідів згідно з чинним законодавством; проходження попереднього і 

періодичних медичних оглядів працівників; виконання заходів, наказів, 

розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів щодо усунення причин 

нещасних випадків і аварій, які визначені в актах розслідування. 

Спеціалісти служби охорони праці мають право: 

- безперешкодно відвідувати виробничі об'єкти, структурні підрозділи 

підприємства, зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, 

устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють 

загрозу життю або здоров'ю працівників; 

- одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення з 

питань охорони праці; 

- перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 

об'єктах підприємства, видавати керівникам перевіреного об'єкта, цеху, 

виробництва обов'язковий для виконання припис; 

- вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників, які не 

пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони 

праці, не мають допуску до відповідних робіт або не виконують нормативно-

правових актів з охорони праці; 

- надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності 

працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці; 

- порушувати клопотання про заохочення працівників, які беруть активну 

участь у підвищенні безпеки та покращенні умов праці. 
 

2. Громадський контроль за станом охорони праці в 

організаціях 
Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони 

праці, їх основні обов'язки і права 

Діяльність уповноважених відбувається на підставі Положення про роботу 

уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, яке 

розробляється відповідно до Типового положення і затверджується загальними 

зборами (конференцією) трудового колективу підприємства. 

Уповноважені з питань охорони праці обираються на загальних зборах 

(конференції) колективу підприємства або цеху, дільниці з числа досвідчених 

та ініціативних працівників на строк дії повноважень органу самоврядування 

трудового колективу. Працівник, який згідно з посадовими обов'язками 

відповідає за організацію безпечних та нешкідливих умов праці, не може бути 

уповноваженим з питань охорони праці. Чисельність останніх визначається 

рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу залежно від 

конкретних умов виробництва та необхідності забезпечення безперервного 
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громадського контролю за станом безпеки та умов праці в кожному 

виробничому підрозділі. 

Свої обов'язки уповноважені з питань охорони праці виконують, як 

правило, в процесі виробництва, безпосередньо на своїй дільниці, зміні, 

бригаді. 

Уповноважені з питань охорони праці не менше одного разу на рік 

звітують про свою роботу на загальних зборах (конференції) трудового 

колективу, котрим вони обрані. 

Відповідно до Типового положення уповноважені з питань охорони праці, 

з метою створення безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві, 

оперативного усунення виявлених порушень здійснюють контроль за: 

- виконанням вимог законодавства з охорони праці; 

- забезпеченням працівників інструкціями, положеннями з охорони праці, 

які діють у межах підприємства, та додержанням їхніх вимог працівниками; 

- своєчасним і правильним розслідуванням, документальним оформленням 

та обліком нещасних випадків та професійних захворювань; 

- використанням фонду охорони праці підприємства за його призначенням 

та ін. 

Уповноважені з охорони праці можуть і повинні залучатися до 

розроблення розділу "Охорона праці" колективних договорів та угод, 

комплексних перспективних планів з охорони праці, до роботи в комісіях з 

питань атестації робочих місць. Вони беруть участь: у комісіях з розслідування 

професійних захворювань і нещасних випадків на виробництві, якщо 

потерпілий не є членом профспілки; у вирішенні питання щодо зниження 

розміру одноразової допомоги потерпілому від нещасного випадку в разі 

невиконання працівником вимог нормативних документів з охорони праці; 

розгляду факту наявності виробничої ситуації, небезпечної для здоров'я чи 

життя працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього 

природного середовища, у випадку відмови працівника виконувати з цих 

причин доручену йому роботу. 

Уповноважені з охорони праці мають право: 

- безперешкодно перевіряти стан безпеки і гігієни праці, додержання 

працівниками нормативно-правових актів з охорони праці на об'єктах 

підприємства чи виробничого підрозділу, колектив якого їх обрав; 

- вносити в спеціально заведену для цього книгу обов'язкові для розгляду 

роботодавцем пропозиції щодо усунення виявлених порушень; 

- вимагати від майстра, бригадира чи іншого керівника виробничого 

підрозділу припинення роботи на робочому місці у разі створення загрози 

життю або здоров'ю працюючих; 

- вносити пропозиції про притягнення до відповідальності працівників, які 

порушують нормативні акти з охорони праці. 

Гарантії для уповноважених з питань охорони праці щодо звільнення їх з 

роботи з ініціативи роботодавця або притягнення до дисциплінарної чи 

матеріальної відповідальності передбачається у колективному договорі. 

Уповноважений може бути відкликаний до закінчення терміну своїх 

повноважень у разі незадовільного їх виконання тільки за рішенням загальних 

зборів (конференції) трудового колективу, який його обирав. 
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Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за 

додержанням законодавства з охорони праці 

Законом України "Про охорону праці" на профспілки покладено чимало 

повноважень у галузі охорони праці, виконання яких вони здійснюють через 

свої виборні органи та представників. Головною метою і завданням 

представників профспілок є захист прав та законних інтересів працівників у 

сфері охорони праці, надання їм практичної допомоги у вирішенні цих питань. 

Представники профспілок беруть участь: 

- в опрацюванні загальнодержавної, галузевих і регіональних програм 

покращення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також 

відповідних угод з питань покращення умов і безпеки праці; 

- в опрацюванні нормативно-правових актів з охорони праці; 

- в опрацюванні роботодавцем комплексних заходів для досягнення 

встановлених нормативів з охорони праці; 

- у розслідуванні нещасних випадків і профзахворювань, у тому числі 

спеціальних розслідуваннях за участю фахівців з охорони праці вищих 

профорганів, та розробленні заходів щодо їх попередження; 

- у розробленні пропозицій для включення їх в угоду з питань охорони 

праці колективного договору; 

- в організації соціального страхування від нещасних випадків та 

професійних захворювань у порядку і на умовах, що визначаються 

законодавством і колективним договором (угодою, трудовим договором); 

- у визначенні Кабінетом Міністрів України порядку перегляду і 

збільшення тарифів на соціальне страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань залежно від рівня виробничого 

травматизму і ступеня шкідливості умов праці; 

- у роботі комісій з питань охорони праці підприємств, з атестації 

посадових осіб на знання ними нормативно-правових актів з охорони праці, з 

приймання в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого 

призначення на відповідність їх вимогам нормативно-правових актів з охорони 

праці, з атестації робочих місць за умовами праці. 

Безпосередніми виконавцями функцій профспілок на підприємствах є 

профспілковий комітет, його комісія з питань охорони праці, цехові комітети, 

профгрупи і громадські інспектори з охорони праці. Функції й обов'язки цих 

громадських формувань, їх права, викладені у відповідних положеннях, 

затверджених президією Федерації профспілок України. 

Значна роль профспілкових комітетів щодо профілактики травматизму та 

професійних захворювань. На засіданнях своїх колективних органів вони 

розглядають причини нещасних випадків, особливо з важкими наслідками, і 

дають принципову оцінку діяльності роботодавця щодо підвищення рівня 

безпеки праці на виробництві. Важливою функцією профспілкового комітету є 

захист інтересів членів профспілки та інших працівників (на їх прохання) при 

розгляді конфліктних ситуацій з будь-яких питань охорони праці. 

3. Комісія з питань охорони праці підприємства 
Комісія з питань охорони праці підприємства може створюватися на 

підприємствах, в організаціях, господарствах з кількістю працюючих 50 осіб і 



7 

 

більше, незалежно від форм власності та видів господарської діяльності. 

Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом трудового 

колективу та роботодавця і створюється з метою залучення представників 

роботодавця та трудового колективу (безпосередніх виконавців робіт, 

представників профспілок) до співробітництва в галузі управління охороною 

праці на підприємстві, узгодженого вирішення питань, що виникають у цій 

сфері. 

Рішення про доцільність створення комісії, її кількісний та персональний склад, 

строк повноважень приймається трудовим колективом на загальних зборах 

(конференції) за поданням роботодавця, органу трудового колективу та 

профспілкового комітету. Загальні збори (конференція) затверджують 

Положення про комісію з питань охорони праці підприємства, яке 

розробляється за участю сторін на основі Типового положення. Комісія 

формується на засадах рівного представництва осіб від роботодавця та 

трудового колективу. До складу Комісії від роботодавця включаються 

спеціалісти з безпеки і гігієни праці, виробничої, юридичної та інших служб 

підприємства, від трудового колективу - працівники усіх професій, 

уповноважені трудових колективів з питань охорони праці, представники 

профспілки (профспілок). 

Комісія у своїй діяльності керується законодавством про працю, нормативно-

правовими актами з охорони праці, а також Положенням про комісію з питань 

охорони праці підприємства. 

Основним завданням комісії є: 

- захист законних прав та інтересів працівників у сфері охорони праці; 

- підготовка на основі аналізу стану безпеки та умов праці на виробництві 

рекомендацій роботодавцю та працівникам щодо профілактики виробничого 

травматизму та професійних захворювань, практичної реалізації принципів 

державної політики в галузі охорони праці на підприємстві; 

- узгодження шляхом двосторонніх консультацій позицій сторін у вирішенні 

практичних питань у сфері охорони праці з метою забезпечення поєднання 

інтересів держави, роботодавця та трудового колективу, кожного працівника, 

запобігання конфліктам; 

- вироблення пропозицій щодо включення до колективного договору 

конкретних питань з охорони праці та використання цільових коштів, 

виділених на заходи з охорони праці на підприємстві. 

Комісія має право: - звертатися до роботодавця, органу самоврядування 

трудового колективу, профспілкового комітету з пропозиціями щодо 

регулювання відносин у сфері охорони праці; 

- створювати робочі групи з числа членів комісії для вироблення узгоджених 

рішень з конкретних питань охорони праці із залученням до їх складу фахівців, 

експертів, інспекторів державного нагляду за охороною праці; 

- одержувати від окремих працівників, служб підприємства, профспілкового 

комітету необхідну інформацію; 

- здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства з питань охорони 

праці; 
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- знайомитись з будь-якими матеріалами з питань охорони праці, аналізувати 

стан умов і безпеки праці на підприємстві, виконання відповідних програм і 

колективних договорів; 

- вільного доступу на всі дільниці виробництва і обговорення з працюючими 

питань охорони праці. 

Комісія може делегувати своїх представників для участі: 

- у розв'язанні разом з представниками державного нагляду за охороною праці 

конфліктів, пов'язаних з відмовою працівника виконувати доручену роботу з 

мотивів небезпечної для його здоров'я чи життя виробничої ситуації на 

підприємстві, де відсутня профспілкова організація; 

- в обговоренні питань охорони праці роботодавцем, профспілковим комітетом 

чи органом самоврядування трудового колективу (за погодженням з цими 

органами). 

Члени комісії виконують свої обов'язки, як правило, на громадських засадах. 

При залученні до окремих перевірок, проведенні навчання вони можуть 

звільнятися від основної роботи на передбачений колективним договором 

термін зі збереженням за ними середнього заробітку. 

Комісія здійснює свою діяльність на основі планів, що розробляються на 

квартал, півріччя чи рік і затверджуються нею. Рішення комісії оформляються 

протоколами і мають рекомендаційний характер, впроваджуються вжиття 

наказами роботодавця. При незгоді роботодавця з рекомендаціями комісії він 

дає аргументовану відповідь. Комісія не менше одного разу на рік звітує про 

свою роботу на загальних зборах (конференції) трудового колективу. 

 

4. Атестація робочих місць за умовами праці. Карта умов праці. 
Атестація робочих місць за умовами праці - комплексна оцінка всіх факторів 

виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних 

факторів, що впливають на здоров'я і працездатність працівників у процесі 

трудової діяльності. 

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між роботодавцем і 

працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, 

пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в 

несприятливих умовах. Атестації підлягають робочі місця, на яких 

технологічний процес, обладнання, використовувані сировина і матеріали 

можуть бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів. 

Атестація робочих місць за умовами праці передбачає: 

виявлення на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів 

та причин їх виникнення; 

- дослідження санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища, 

важкості та напруженості трудового процесу на робочому місці; 

- комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці 

щодо відповідності їх вимогам стандартів, санітарних норм і правил; 

- обґрунтування віднесення робочого місця до відповідної категорії за 

шкідливими умовами праці; 

- підтвердження (встановлення) права працівників на пільгове пенсійне 

забезпечення, додаткову відпустку, скорочений робочий день, інші пільги і 

компенсації залежно від умов праці; 
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- перевірку правильності застосування списків виробництв, робіт, професій, 

посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення; 

- розроблення комплексу заходів щодо оптимізації рівня гігієни і безпеки, 

характеру праці й оздоровлення працівників. 

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться атестаційною 

комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству 

(організації) в строки, передбачені колективним договором, але не менше 

одного разу на п'ять років. Для проведення санітарно-гігієнічних досліджень 

факторів виробничого середовища та трудового процесу залучаються 

відповідні санітарні лабораторії, атестовані органами Держстандарту і 

Міністерства охорони здоров'я. 

За результатами атестації заповнюються спеціальні карти умов праці на 

робочих місцях, які є основою для вирішення питань надання пенсій за віком на 

пільгових умовах, інших пільг та компенсацій, а також розроблення і реалізації 

організаційних, технічних, економічних та соціальних заходів колективного 

договору щодо поліпшення умов трудової діяльності. 

Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним 

забезпеченням працівників після погодження з профспілковим комітетом 

затверджується наказом по підприємству і зберігається протягом 50 років. 

Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії та посади 

яких внесено до переліку. 

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць 

покладається на роботодавця. 

 

IV Заключна частина 

Підведення підсумків 

 

V Завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань: 

Дати відповіді на питання: 

1. Що Ви знаєте про службу охорони праці підприємства?. Яка структура і 

чисельність служб охорони праці? 

2. Для чого створюється та які функції покладені на комісію з питань 

охорони праці підприємства? 

3. Яка мета, основні завдання та зміст  атестації робочих місць? 

4. Назвіть, які існують кольори, знаки безпеки та сигнальна розмітка. 

5. Які існують гарантії прав працівників на охорону праці, пільги і 

компенсації за важкі та шкідливі умови праці? 
  
Викладач: Батеньков О.Л. 

 

 

 


