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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ТА ВЛАСНИКІВ ЗА 

ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ 

 

З метою підвищення рівня правової свідомості громадян та 

стимулювання правомірної поведінки працівників і роботодавців в галузі 

безпеки праці законодавством передбачено застосування різних видів 

відповідальності.  

Закон України «Про охорону праці» № 2694-XII від 14 жовтня 

1992 року (в останній редакції від 20.01.2018 року) передбачає, що за 

порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону 

праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів 

державного нагляду за охороною праці, а також представників 

профспілок, їх організацій та об'єднань винні особи притягаються до 

дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної 

відповідальності. Притягнення до відповідальності посадових осіб і 

працівників за порушення законів та інших нормативно-правових актів з 
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охорони праці здійснюється відповідно до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення [1]. 

Дисциплінарна відповідальність полягає в тому, що на винного 

працівника накладається дисциплінарне стягнення. Ст. 147 Кодексу 

Законів про працю України встановлює два види дисциплінарного 

стягнення: догана та звільнення з роботи.  

Право накладати дисциплінарні стягнення на пpaцiвникiв має орган, 

який прийняв на роботу цього працівника, а також органи, вищі за нього. 

Дисциплінарне стягнення може бути накладене за ініціативою органів, що 

здійснюють державний та громадський контроль за охороною пpaцi. 

Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за 

виявленням провини, але не пізніше одного місяця від дня його виявлення, 

не рахуючи часу звільнення працівника з роботи у зв'язку з тимчасовою 

непрацездатністю або перебуванням його у відпустці.  

Адміністративна відповідальність настає за будь-які посягання на 

загальні умови пpaцi. Відповідно до ст. 41 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення порушення вимог законів та 

нормативно-правових актів з охорони пpaцi тягне за собою 

адміністративну відповідальність у вигляді накладання штрафу на 

працівників та, зокрема, посадових ociб підприємств, установ, організацій, 

а також громадян-власників підприємств чи уповноважених ними ociб. 

Адміністративній відповідальності підлягають особи, що досягли на 

час здійснення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного 

віку. 

Несплата штрафу тягне за собою нарахування на суму штрафу пені у 

розмірі двох відсотків за кожний день прострочення. Сплата штрафу не 

звільняє юридичну або фізичну особу, яка відповідно до законодавства 

використовує найману працю, від усунення виявлених порушень у 

визначені строки. 

Матеріальна відповідальність працівників – це один з видів 

юридичної відповідальності, що виражається в обов'язку працівників 

покрити повністю або частково матеріальну шкоду, що була заподіяна з їх 

вини. Законодавство про працю виокремлює повну й обмежену 

матеріальну відповідальність. У більшості випадків матеріальна 

відповідальність індивідуальна – працівник особисто відповідає за 

заподіяну ним шкоду. Окремо виділяється особливий підвид повної 

матеріальної відповідальності – колективна (бригадна). Обмежена 

матеріальна відповідальність – це така відповідальність, коли працівнику 

доведеться повернути кошти (компенсувати нанесені збитки чи шкоду) 

тільки в тому обсязі, в якому він її наніс. Набагато серйозніші наслідки 

для працюючої особи матиме настання такого різновиду матеріальної 

відповідальності як повна. Законодавець чітко визначив, коли вона може 

наступити (ст. 134 Кодексу). 



230 

 

Частими бувають ситуації, коли роботи, які пов’язані із зберіганням, 

обробкою, продажем чи перевезенням матеріальних цінностей, 

виконуються спільно кількома працівниками і неможливо виокремити 

когось одного, хто є відповідальним за збереження майна підприємства 

(власника). Умови та підстави настання колективної матеріальної 

відповідальності визначаються у письмовому договорі, який 

розробляється на підставі типового та підписується всіма членами бригади 

і власником (керівником, уповноваженою ним особою).  

Матеріальною відповідальністю передбачено відшкодування 

збитків, завданих підприємствами працівникам (або членам їх сімей), які 

постраждали від нещасного випадку або профзахворювання [2].  

Kримінальна відповідальність за порушення правил охорони праці 

покладається на працівників і посадових осіб підприємств, а також на 

роботодавців. Ознаки злочину є як у діях, так і у бездіяльності, тобто у 

невиконанні того, що слід було робити на виконання відповідних правил, 

інструкцій тощо. Ступінь покарання залежить від конкретних обставин і 

встановлюється Кримінальним кодексом України. Це може бути штраф до 

50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на 

термін до 2 років. А якщо порушення спричинили загибель людей, то 

посадові особи можуть бути позбавлені волі на термін до 7 років. 

На сьогодні проблема відповідальності є ключовою в системі 

охорони праці. Органи системи контролю здійснюють свої повноваження 

застарілим способом, у зв'язку з чим постає основна проблема. Для аналізу 

відповідальності за порушення законодавства у сфері охорони праці 

Україні варто вивчати систему контролю інших країн та впроваджувати 

необхідні зміни в українське законодавство. 
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