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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ 

 

На сучасному етапі розвитку держави здійснюються соціально-

економічні та соціально-політичні реформи. У теперішній час відбувається 

занепад централізовано-розподільних форм господарювання, призупинився 

розвиток нових економічних відносин у сфері праці. 

Для створення відповідних умов, які були б безпечними та не шкодили 

працівникам, у кожному структурному підрозділі керівник підприємства 

повинен створити систему управління охороною праці та забезпечити ії дієве 

функціонування. 

Охорона праці – це система правових, організаційно-технічних, 

санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних, соціально-економічних 

заходів, що спрямованні на збереження здоровʼя, працездатності, досягнення 

певних цілей та життя людини в процесі трудової діяльності. 

В Конституції України (ст. 43) зазначено: «Кожен має право на працю, що 

включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або 

на яку вільно погоджується». Отже, саме це положення в охороні праці повинно 

визначати завдання політики держави. 

Варто зазначити те, що все це може бути досягнуто лише у тому випадку, 

якщо в Украіні будуть впровадженні певні висококваліфіковані системи 

управління охороною праці, а це, у свою чергу, вимагає кваліфікованих 

працівників, які будуть вирішувати відповідні завдання. 

До сновних функцій управління охороною праці відносять: 

-планування та прогнозування робіт з охорони праці; 



-організація робіт із охорони праці; 

-стимулювання роботи задля реалізаціі завдань та вдосконалення охорони 

праці; 

-аналіз та оцінка стану умов та безпеки праці; 

-забезпечення працівників засобами індивідуального захисту; 

-санітарно-побутове обслуговування працівників. 

Під час виконання зазначених функцій власник (уповноважений ним 

орган) має керуватися ст. 153, 160, 161, 163-168 Кодексу законів про працю 

України, Законом України «Про охорону праці», а також нормативними актами 

з перелічених питань, розробленими й затвердженими відповідними органами 

та зареєстрованими в установленому порядку в Державному реєстрі 

міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. 

Головними завданнями охорони праці є – забезпечення дотримання вимог 

нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпеки виробничого 

устаткування, будівель і споруд, технологічних процесів та умов праці, 

вдосконалення нормативноі бази з питань охорони праці, підвищення 

соціального захисту працюючих, а також забезпечення оптимальних режимів 

праці та відпочинку.  

Обʼєктом управління охороною праці виступає діяльність структурних 

підрозділів та функціональних служб підрозділів підприємства, щодо 

забезпечення безпечних та здорових умов праці на робочих місцях, виробничих 

ділянках та на підприємстві в цілому. 

Субʼєктами управління охорони праці (далі, СУОП) виступають органи 

управління діяльністю підприємства, органи управління охороною праці, 

зокрема це можуть бути відповідні відділи, служби, посадові особи. 

Із введенням СУОП кількість недоліків зменшує ризик нещасних 

випадків і можливостей заподіяння шкоди здоровʼю та життю працівників, 

забезпечують також усунення зупинень у виробничому процесі.  Існує розробка 

положень СУОП, що містить такі розділи: 



- перевірка документів, які є на підприємстві на їх прийнятність та 

відповідність системі управління; 

- вивчення існуючих стандартних процедур у сфері охорони праці і осіб, 

які беруть в них участь, з метою перевірки та реалізаціі цих процесів та 

приведення їх у відповідність; 

- перевірка дотримання графіка виконання поставлених завдань , 

інтрукцій, нормативно-правових актів фахівцем із охорони праці; 

- проведення внутрішніх перевірок з поданням звіту керівництву 

підприємства і нагляд за проведенням поправок фахівцем із СУОП.  

Забезпечення та дотримання вище зазначених положень допоможе, 

розвивати, утримувати СУОП. 

Отже, управління охороною праці засноване на взаємодіі керованого 

обʼєкта та керуючої системи, якою являється сама система охорони праці, 

оскільки вона реалізується на забезпеченні безпеки життя, збереженні здоровʼя 

і працездатності працівників у процесі трудової діяльності, що здійснює заходи 

щодо задоволення та досягнення певних цілей. Таким чином, СУОП 

виражається в узгодженій діяльності органів державноі влади і управління з 

органами місцевого самоврядування, обʼєднаннями підприємців та працівників, 

та інштми організаціями задля реалізаціі державноі політики, що базується на 

охороні праці. 
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