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СИСТЕМА БЕЗПЕКИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА 

ВИРОБНИЦТВІ 

Для того щоб створити безпечні умови праці на кожному структурному 

підрозділі та робочому місці власник підприємства перш за все повинен 

створити систему управління охороною праці і забезпечити її ефективне 

функціонування. Управління охороною праці на підприємстві здійснює його  

керівник або зазвичай власник, а у цехах, службах і на ділянках – керівники 

відповідних підрозділів і служб. Для цього розробляється і затверджується 

спеціальне положення про систему управління охороною праці на 

підприємстві. Управління охороною праці дає можливість вирішувати такі 

основні задачі: 

-забезпечення працівників засобами індивідуального захисту; 

-забезпечення оптимальних умов праці; 

-забезпечення відпочинку працівників; 

-організація лікувально-профілактичного і санітарно-побутового 

обслуговування працівників; 

-професійний відбір працівників за окремими спеціальностями.  

Організаційно-методична робота управління охороною праці, 

підготовкою управлінських рішень і контроль за їх реалізацією здійснюється 

спеціальними службами охорони праці, які є безпосередньо порядковані 

керівнику підприємства. 

Зазвичай на кожному підприємстві для забезпечення роботи та 

ефективного функціонування системи управління охорони праці проводиться: 



- опис цехів, дільниць, робочих місць на відповідність їх вимогам 

охорони праці; 

- атестація робочих місць за умовами праці, складається розділ «Охорона 

праці» колективного договору; 

- навчання, інструктаж та перевірка знань з питань охорони праці; 

-організація проходження медичних оглядів працівників певних 

категорій, а також забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, 

лікувально-профілактичним харчуванням, молоком чи рівноцінними харчовими 

продуктами, мийними засобами. 

Законом передбачені обов’язки кожного працівника щодо виконання 

вимоги нормативних актів про охорону праці. Усі працівники повинні 

співпрацювати з власником в організації безпечних і нешкідливих умов праці, 

дотримуватись передбачених колективним договором обов’язків з охорони 

праці. Також повинні знати і виконувати правила поводження з машинами, 

механізмами та іншими засобами виробництва, для того що не принести шкоди 

здоровю. 

Державне управління охороною праці в Україні забезпечує Кабінет 

міністрів України, міністерства та інші центральні органи державної виконавчої 

влади, місцеві державні адміністрації, місцеві Ради народних депутатів.  

Одже, з перелічиними вище обов’язками та завданнями власники 

підприємств та працівники повинні дотримуватись умов договору, які були 

підписані між сторонами. У разі недотримання умов договору одного із сторін, 

тобто власника фірми або його підлеглого , один із сторін може звернутись до 

спеціальних установ, які повинні вирішити конфлікт між сторонами.  
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