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УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Управління охороною праці –  це підготовка, прийняття та реалізація 

рішень щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та 

лікувально-профілактичних заходів, які спрямовані на збереження здоров’я та 

працездатності людини в процесі трудової діяльності [1]. 

Головна мета системи управління охороною праці – створення здорових, 

безпечних і високопродуктивних умов праці, поліпшення виробничого побуту, 

запобігання виробничому травматизму і профзахворюванням [2]. 

В сучасних умовах господарювання діяльність в галузі охорони праці 

передбачає взаємну відповідальність держави, власника підприємства та 

працівника за створення і забезпечення здорових і безпечних умов праці, тому 

обґрунтованими є три рівні управління охороною праці: державне управління, 

управління власником підприємства та управління зі сторони працівників.  

Управління охороною праці на підприємстві здійснюють роботодавець,  

служба охорони праці та керівники структурних підрозділів. 

Роботодавець зобов’язаний створити на кожному робочому місці умови 

праці, які відповідають вимогам нормативно-правових актів з питань охорони 

праці та несе особисту відповідальність за їхню невідповідність цим вимогам 

[1]. 

Важливе місце в управлінні охороною праці на підприємствах займають 

служба охорони праці (СОП) та комісія з питань охорони праці. 

Службу охорони праці створюють на підприємствах, на яких працює 

більше 50 працівників. Якщо на підприємстві працює від 20 до 50 працівників, 

то функції служби охорони праці може виконувати за сумісництвом працівник 

підприємства, який має відповідну підготовку. На підприємствах, де працює 



менше 20 працівників, для виконання функцій служби охорони праці 

роботодавець може залучати на договірних засадах сторонніх спеціалістів з 

охорони праці. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо 

роботодавцю [1]. 

Служба охорони праці комплектується інженерами відповідно до 

спеціальності, професіоналами з питань гігієни праці, юристами у сфері 

охорони праці. 

Основні функції служби охорони праці: 

- розробляє ефективну цілісну систему управління охороною праці, яка 

сприяє вдосконаленню діяльності в цьому напрямку кожного структурного 

підрозділу і кожного посадовця; 

- проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охороною 

праці; 

- проводить ввідний інструктаж з питань охорони праці для працівників; 

- контролює дотримання нормативних актів з питань охорони праці та 

виконання розпоряджень органів державного нагляду, пропозицій 

уповноважених трудових колективів, профспілок, використання за 

призначенням засобів фонду охорони праці і т.д. 

Ліквідація СОП допускається тільки у разі ліквідації підприємств або 

припинення використовування найманої праці фізичної особи. 

На підприємстві з метою забезпечення пропорційної участі працівників у 

рішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за 

рішенням трудового колективу може створюватися комісія з питань охорони 

праці. Комісія складається з представників роботодавця і професійного союзу, 

а також уповноваженої найманими працівниками особи, фахівців з безпеки, 

гігієни праці та інших служб підприємства відповідно до типового положення, 

яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади з нагляду за охороною праці. 



Засідання комісії проводиться не рідше 1 разу на квартал. Засідання 

повноважне, якщо від кожної сторони присутня більшість. Комісія щорічно 

звітує перед трудовим колективом.  

Слід помітити, що комісія з питань охорони праці не є обов'язковим 

органом, вона може бути утворена за рішенням трудового колективу[2]. 

Що ж до участі працівника в управлінні охороною праці то щоб 

забезпечити належний рівень безпеки праці він зобов’язаний: дбати про 

особисту безпеку і здоров’я, а також  про безпеку і здоров’я інших працівників 

під час виконання будь-яких робіт на підприємстві; знати і виконувати вимоги 

нормативно-правових актів з охорони праці, правила експлуатації обладнання, 

користуватися засобами колективного та індивідуального захисту та проходити 

необхідні медичні огляди [1]. 
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