
Тема уроку 2. Правові та організаційні основи охорони праці 

Мета: Засвоїти права громадян на безпечну працю 

Гарантії прав на охорону праці під час прийому на роботу і під час роботи 

Згідно Закону «Про охорону праці» працівник – це особа, яка працює на 

підприємстві, в організації, установі та виконує обов'язки або функції згідно з 

трудовим договором (контрактом). Гарантії його прав на охорону праці 

починаються вже з моменту обговорення та укладання трудової угоди, оскільки 

згідно ст. 5 Закону умови трудового договору не можуть містити положень, що 

суперечать законам та іншим НПАОП. 

Під час укладання трудового договору роботодавець повинен 

проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на 

його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не 

усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на 

пільги і компенсації за роботу в таких умовах. Працівнику не може 

пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом 

здоров'я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують 

професійного добору, допускаються особи за наявності висновку 

психофізіологічної експертизи. Під час прийому працівника на роботу 

відбувається обов'язкове страхування його роботодавцем від нещасних випадків і 

професійних захворювань. Вище було зазначено, що для такого страхування не 

потрібно згоди або заяви працівника. 

У разі ушкодження здоров'я чи в разі моральної шкоди, заподіяної 

працівникові, він має право на відшкодування шкоди. Працівник має право 

відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, 

небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, або для 

виробничого середовища чи довкілля. Він зобов'язаний негайно повідомити про 

це безпосереднього керівника або роботодавця. Факт наявності такої ситуації за 

необхідності підтверджується спеціалістами з охорони праці підприємства за 

участю представника профспілки, членом якої він є, або уповноваженої 

працівниками особи з питань охорони праці (якщо професійна спілка на 

підприємстві не створювалася), а також страхового експерта з охорони праці. В 



цьому разі за період простою з причин, які виникли не з вини працівника, за ним 

зберігається середній заробіток. 

Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо 

роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов 

колективного договору з цих питань. У цьому разі працівникові виплачується 

вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше 

тримісячного заробітку. У разі, коли працівник за станом здоров‘я не може 

виконувати роботу, на яку він наймався, він має бути переведений на легшу 

роботу відповідно до медичного висновку. 

 

Д/з: 

1. Перерахуйте які ви знаєте види медичних оглядів. 

2. Вкажіть як повинен діяти роботодавець, якщо працівник відмовляється 

проходити медогляд. 
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