
Тема уроку 3: Законодавство з охорони праці 

Мета: засвоїти знання щодо основних законодавчих актів з охорони праці 

Хід уроку: 

Законодавча та нормативна база охорони праці в Україні Законодавство 

України про охорону праці являє собою систему взаємопов'язаних нормативно-

правових актів, що регулюють відносини у галузі реалізації державної політики 

щодо правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-

гігієнічних і лікувальнопрофілактичних заходів та засобів, спрямованих на 

збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Воно складається з 

Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про працю України, Закону 

України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 8 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності" та прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів. 

Законодавство України про охорону праці базується на: 

1) Конституційному праві всіх громадян України на належні, безпечні і здорові 

умови праці. Конституції гарантує право всіх працюючих на щотижневий 

відпочинок та щорічну оплачувану відпустку, а також встановлення скороченого 

робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи 

у нічний час. 

2) Основоположним документом в галузі охорони праці є Закон України «Про 

охорону праці», який визначає основні положення щодо реалізації 

конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі 

трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за 

участю відповідних державних органів відносини між роботодавцем і 

працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і 

встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. Інші нормативні 

акти мають відповідати не тільки Конституції та іншим законам України, але, 

насамперед, цьому Законові. 

3) Кодекс законів про працю (КЗпП) України. Правове регулювання охорони 

праці не обмежується главою ХІ «Охорона праці». Норми щодо охорони праці 

містяться в багатьох статтях інших глав КЗпП України: «Трудовий договір», 

«Робочий час», «Час відпочинку», «Праця жінок», «Праця молоді», «Професійні 

спілки», «Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю». 

4) Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності». Цей закон визначає правову основу, 

економічний механізм та організаційну структуру загальнообов'язкового 

державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати 

працездатності або загибелі застрахованих на виробництві. 

5) Основи законодавства України про охорону здоров’я, які регулюють 

суспільні відносини в цій галузі з метою забезпечення гармонійного розвитку 

фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя 

громадян, усунення чинників, які шкідливо впливають на їхнє здоров’я, 

попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення 

спадкоємності.  



Основи законодавства України про охорону здоров’я передбачають 

встановлення єдиних санітарно-гігієнічних вимог до організації виробничих та 

інших процесів, пов’язаних з діяльністю людей, а також до якості машин, 

устаткування, будинків та таких об’єктів, що можуть шкідливо впливати на 

здоров’я людей; вимагають проведення обов’язкових медичних оглядів осіб 

певних категорій, в тому числі працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та 

небезпечними умовами праці; закладають правові основи медикосоціальної 

експертизи втрати працездатності. 

6) Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» встановлює необхідність гігієнічної регламентації небезпечних та 

шкідливих факторів фізичної, хімічної та біологічної природи, присутніх в 

середовищі життєдіяльності людини, та їхньої державної реєстрації, вимоги до 

проектування, будівництва, розробки, виготовлення і використання нових засобів 

виробництва та технологій, гігієнічні вимоги до атмосферного повітря в 

населених пунктах, повітря у виробничих та інших приміщеннях, вимоги щодо 

забезпечення радіаційної безпеки, тощо. 

7) Закон України «Про пожежну безпеку» визначає загальні правові, економічні 

та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює 

відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно 

від виду їх діяльності та форм власності. Забезпечення пожежної безпеки є 

складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників 

підприємств, установ, організацій та підприємців, що повинно бути відображено у 

трудових договорах (контрактах) та статутах підприємств, установ та організацій. 
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