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ВСТУП 

 

Правовою основою безпеки життєдіяльності є Конституція України, Законодавство 

України про охорону здоров’я, закони України “Про надзвичайний стан”, «Про порядок 

класифікації надзвичайних ситуацій»,  “Про захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”,  «Про правові засади 

цивільного захисту», «Про захист населення від інфекційних хвороб», Про захист 

людини від впливу  іонізуючого випромінювання» «Про охорону навколишнього 

середовища», «Про охорону земель», «Про охорону праці», “Про пожежну безпеку”, 

“Про перевезення небезпечних вантажів”, “Про мобілізаційну подготовку та 

мобілізацію”, “Про захист населення від інфекційних хвороб”, “Про цивільну оборону 

України”, “Про дорожний рух”, «Про транспорт», «Про залізничний транспорт» “Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополучча населення”, “Про захист людини 

від впливу іонізуючого випромінювання”, “Про поводження з радіоактивними 

відходами”, “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про пестициди і 

агрохімікати”, «Земельний кодекс України», «Водний кодекс України», «Про заходи 

щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу 

на здоров’я населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 

втрату працездатності»,   кримінальне законодавство, та інші. 

 

1. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 
 

Перш за все Конституція України передбачає наданням жінкам рівних з чоловіками 

можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, здобутті освіти і 

професійній підготовці, у праці та винагороді за  неї, спеціальними заходами щодо 

охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг, створенням умов, які 

дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством, правовим захистом, 

матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання 

оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.  

Відповідно до Конституції держава створює умови для повного здійснення 

громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду 

трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і 

перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. 

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не 

нижчу від визначеної законом . 

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я 

роботах забороняється. 

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення, право на своєчасне 

одержання винагороди за працю.   

Кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням 

днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням 

скороченого робочого  дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості 

роботи у нічний час. 

Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та 

оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, також інші умови здійснення 

цього права визначаються законом. 



Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у 

разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття 

з незалежних від них обставин, а також у старості та інших випадках, передбачених законом. 

Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням 

за рахунок страхових внесків громадян підприємств установ і організацій, а також 

бюджетних та інших джерел соціального забезпечення, створенням мережі державних, 

комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними. 

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом 

існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, 

встановленого законом. 

Кожен має право на достатній життєвий  рівень  для себе і своєї сім'ї, що включає 

достатнє харчування, одяг, житло,  охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне 

страхування, безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої 

порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до 

інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також 

право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена. 

Кожному гарантується право знати свої права і обов’язки. Закони та інші 

нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути 

доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. Закони та інші 

нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, не доведені до 

відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними. 

 

2. ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Основа національної безпеки України регламентуеться однойменним Законом (19 

червня 2003 року № 964), який відповідно до пункту 17 частини першої статті 92 

Конституції України визначає основні засади державної політики, спрямованої на захист 

національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від 

зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності. 

У законі визначено, що національна безпека це — захищеність життєво 

важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої 

забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і 

нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам. 

Правову основу у сфері національної безпеки України становлять Конституція, цей 

та інші закони України, міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України, а також видані на виконання законів інші нормативно-

правові акти. 

Відповідно до цього Закону розробляються і затверджуються Президентом України 

Стратегія національної безпеки України і Воєнна доктрина України, доктрини, концепції, 

стратегії і програми, якими визначаються цільові настанови та керівні принципи 

воєнного будівництва, а також напрями діяльності органів державної влади в конкретній 

обстановці з метою своєчасного виявлення, відвернення і нейтралізації реальних і 

потенційних загроз національним інтересам України. Стратегія національної безпеки 

України і Воєнна доктрина України є документами, обов’язковими для виконання, і 

основою для розробки конкретних програм за складовими державної політики 

національної безпеки. 

Об'єктами національної безпеки є: 

 людина і громадянин — їхні конституційні права і свободи; 



 суспільство — його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні 

та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище і природні 

ресурси; 

 держава — її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і 

недоторканність. 

Суб'єктами забезпечення національної безпеки є: 

 Президент України; 

 Верховна Рада України; 

 Кабінет Міністрів України; 

 Рада національної безпеки і оборони України; 

 міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; 

 Національний банк України; 

 суди загальної юрисдикції; 

 прокуратура України; 

 місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування; 

 Збройні Сили України, Служба безпеки України, Державна прикордонна служба 

України та інші військові формування, утворені відповідно до законів України; 

 громадяни України, об’єднання громадян. 

Основними принципами забезпечення національної безпеки є: 

 пріоритет прав і свобод людини і громадянина; 

 верховенство права; 

 пріоритет договірних (мирних) засобів у розв’язанні 

конфліктів; 

 своєчасність і адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і 

потенційним загрозам; 

 чітке розмежування повноважень та взаємодія органів державної влади у 

забезпеченні національної безпеки; 

 демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією держави та іншими 

структурами в системі національної безпеки; 

 використання в інтересах України міждержавних систем та механізмів 

міжнародної колективної безпеки. 

Національна безпека України забезпечується шляхом проведення виваженої 

державної політики відповідно до прийнятих в установленому порядку доктрин, 

концепцій, стратегій і програм у політичній, економічній, соціальній, воєнній, 

екологічній, науково-технологічній, інформаційній та інших сферах. 

Вибір конкретних засобів і шляхів забезпечення національної безпеки України 

обумовлюється необхідністю своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру і 

масштабам загроз національним інтересам. 

Пріоритетами національних інтересів України є: 

 гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина; 

 розвиток громадянського суспільства, його демократичних інститутів; 

 захист державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності 

державних кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи України; 

 зміцнення політичної і соціальної стабільності в суспільстві; 

 забезпечення розвитку і функціонування української мови як державної в усіх 

сферах суспільного життя на всій території України, гарантування вільного розвитку, 

використання і захисту російської, інших мов національних меншин України; 



 створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки та 

забезпечення постійного зростання рівня життя і добробуту населення; 

 збереження та зміцнення науково-технологічного потенціалу, утвердження 

інноваційної моделі розвитку; 

 забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян 

і суспільства, збереження навколишнього природного середовища та раціональне 

використання природних ресурсів; 

 розвиток духовності, моральних засад, інтелектуального потенціалу Українського 

народу, зміцнення фізичного здоров’я нації, створення умов для розширеного 

відтворення населення; 

 інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір та 

в євроатлантичний безпековий простір; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин 

з іншими державами світу в інтересах України. 

На сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами 

національній безпеці України, стабільності в суспільстві є: 

в екологічній сфері: 

 значне антропогенне порушення і техногенна перевантаженість території України, 

зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характерів; 

 нераціональне, виснажливе використання мінерально-сировинних природних 

ресурсів як невідновлюваних, так і відновлюваних; 

 неподоланність негативних соціально-екологічних наслідків Чорнобильської 

катастрофи; 

 погіршення екологічного стану водних басейнів, загострення проблеми 

транскордонних забруднень та зниження якості води; 

 загострення техногенного стану гідротехнічних споруд каскаду водосховищ на р. 

Дніпро; 

 неконтрольоване ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин, 

матеріалів і трансгенних рослин, збудників хвороб, небезпечних для людей, тварин, 

рослин і організмів, екологічно необгрунтоване використання генетично змінених 

рослин, організмів, речовин та похідних продуктів; 

 неефективність заходів щодо подолання негативних наслідків військової та іншої 

екологічно небезпечної діяльності; 

 небезпека техногенного, у тому числі ядерного та біологічного, тероризму; 

 посилення впливу шкідливих генетичних ефектів у популяціях живих організмів, 

зокрема генетично змінених організмів, та біотехнологій; 

 застарілість та недостатня ефективність комплексів з утилізації токсичних і 

екологічно небезпечних відходів; 

Основними напрямами державної політики з питань національної безпеки 

України є: 

в екологічній сфері: 

 здійснення комплексу заходів, які гарантують екологічну безпеку ядерних 

об’єктів і надійний радіаційний захист населення та довкілля, зведення до мінімуму 

впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

 впровадження у виробництво сучасних, екологічно безпечних, ресурсо- та 

енергозберігаючих технологій, підвищення ефективності використання природних 

ресурсів, розвиток технологій переробки та утилізації відходів; 



 поліпшення екологічного стану річок України, насамперед басейну р. Дніпро, та 

якості питної води; 

 запобігання забрудненню Чорного та Азовського морів та поліпшення їх 

екологічного стану; 

 стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і промислових центрах 

Донецько-Придніпровського регіону; 

 недопущення неконтрольованого ввезення в Україну екологічно небезпечних 

технологій, речовин і матеріалів, збудників хвороб, небезпечних для людей, тварин, 

рослин, організмів; 

 реалізація заходів щодо зменшення негативного впливу глобальних екологічних 

проблем на стан екологічної безпеки України, розширення її участі у міжнародному 

співробітництві з цих питань; 

у соціальній та гуманітарній сферах: 

 істотне посилення соціальної складової економічної політики, реальне підвищення 

життєвого рівня населення, передусім на основі піднесення вартості оплати праці, 

своєчасної виплати заробітної плати та гарантованих законом соціальних виплат, 

посилення цільової спрямованості матеріальної підтримки, зниження рівня безробіття; 

 створення умов для подолання бідності і надмірного майнового розшарування в 

суспільстві; 

 збереження та зміцнення демографічного і трудоресурсного потенціалу країни; 

подолання кризових демографічних процесів; 

 створення ефективної системи соціального захисту людини, охорони та 

відновлення її фізичного і духовного здоров’я, ліквідації алкоголізму, наркоманії, інших 

негативних явищ; 

 ліквідація бездоглядності, безпритульності та бродяжництва серед дітей і 

підлітків; 

Відповідно до Конституції і законів України: 

 Президент України як глава держави, гарант державного суверенітету, 

територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод 

людини і громадянина, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України і Голова 

Ради національної безпеки і оборони України здійснює загальне керівництво у сферах 

національної безпеки та оборони України; 

 Верховна Рада України в межах повноважень, визначених Конституцією України, 

визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики, основи національної безпеки, 

формує законодавчу базу в цій сфері, схвалює рішення з питань введення надзвичайного 

і воєнного стану, мобілізації, визначення загальної структури, чисельності, функцій 

Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законів 

України; 

 Рада національної безпеки і оборони України координує та контролює діяльність 

органів виконавчої влади у сферах національної безпеки і оборони; з урахуванням змін у 

геополітичній обстановці вносить Президенту України пропозиції щодо уточнення 

Стратегії національної безпеки України та Воєнної доктрини України; 

 Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади 

забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, вживає заходів 

щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, обороноздатності, національної 

безпеки України, громадського порядку і боротьби із злочинністю; 



 Національний банк України відповідно до основних засад грошово-кредитної 

політики визначає та проводить грошово-кредитну політику в інтересах національної 

безпеки України; 

 міністерства, Служба безпеки України та інші центральні органи виконавчої влади 

в межах своїх повноважень забезпечують виконання передбачених Конституцією і 

законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України завдань, 

здійснюють реалізацію концепцій, програм у сфері національної безпеки, підтримують у 

стані готовності до застосування сили та засоби забезпечення національної безпеки; 

 місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують 

вирішення питань у сфері національної безпеки, віднесених законодавством до їхньої 

компетенції; 

 Воєнна організація держави забезпечує оборону України, захист її суверенітету, 

територіальної цілісності і недоторканності кордонів; протидіє зовнішнім загрозам 

воєнного характеру; 

 правоохоронні органи ведуть боротьбу із злочинністю і протидіють тероризму, 

забезпечують захист і врятування населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характерів; 

 суди загальної юрисдикції здійснюють судочинство у справах про злочини, що 

завдають шкоди національній безпеці України; 

 прокуратура України здійснює повноваження у сфері національної безпеки 

України відповідно до Конституції України та Закону України “Про прокуратуру 

України” ; 

 громадяни України через участь у виборах, референдумах та через інші форми 

безпосередньої демократії, а також через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, які вони обирають, реалізують національні інтереси, добровільно і в 

порядку виконання конституційних обов’язків здійснюють заходи, визначені 

законодавством України щодо забезпечення її національної безпеки; як безпосередньо, 

так і через об’єднання громадян привертають увагу суспільних і державних інститутів до 

небезпечних явищ і процесів у різних сферах життєдіяльності країни; у законний спосіб і 

законними засобами захищають власні права та інтереси, а також власну безпеку. 

Основними функціями суб’єктів забезпечення національної безпеки є: 

 вироблення і періодичне уточнення Стратегії національної безпеки України і 

Воєнної доктрини України, доктрин, концепцій, стратегій і програм у сфері національної 

безпеки, планування і здійснення конкретних заходів щодо протидії і нейтралізації загроз 

національним інтересам України; 

 створення нормативно-правової бази, необхідної для ефективного 

функціонування системи національної безпеки; 

 удосконалення її організаційної структури; 

 комплексне кадрове, фінансове, матеріальне, технічне, інформаційне та інше 

забезпечення життєдіяльності складових (структурних елементів) системи; 

 підготовка сил та засобів суб’єктів системи до їх застосування згідно з 

призначенням; 

 постійний моніторинг впливу на національну безпеку процесів, що відбуваються 

в політичній, соціальній, економічній, екологічній, науково-технологічній, 

інформаційній, воєнній та інших сферах, релігійному середовищі, міжетнічних 

стосунках; прогнозування змін, що відбуваються в них, та потенційних загроз 

національній безпеці; 



 систематичне спостереження за станом і проявами міжнародного та інших видів 

тероризму; 

 прогнозування, виявлення та оцінка можливих загроз, дестабілізуючих чинників і 

конфліктів, причин їх виникнення та наслідків прояву; 

 розроблення науково обгрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо прийняття 

управлінських рішень з метою захисту національних інтересів України; 

 запобігання та усунення впливу загроз і дестабілізуючих чинників на національні 

інтереси; 

 локалізація, деескалація та врегулювання конфліктів і ліквідація їх наслідків або 

впливу дестабілізуючих чинників; 

 оцінка результативності дій щодо забезпечення національної безпеки та 

визначення витрат на ці цілі; 

 участь у двосторонньому і багатосторонньому співробітництві в галузі безпеки, 

якщо це відповідає національним інтересам України; спільне проведення планових та 

оперативних заходів у рамках міжнародних організацій та договорів у галузі безпеки. 

Контроль за реалізацією заходів у сфері національної безпеки здійснюється 

відповідно Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів 

України, Радою національної безпеки і оборони України в межах їх повноважень, 

визначених Конституцією і законами України. 

 

3. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я 
 

Кожна людина має природне невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я. 

Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень 

здоров'я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони 

здоров'я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку 

населення, розв'язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і 

запровадження здорового способу життя. 

 Основи законодавства України про охорону здоров'я визначають правові, 

організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров'я в Україні, регулюють 

суспільні відносини у цій галузі з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і 

духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, 

усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров'я, попередження і зниження 

захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості. 

Стаття 49 Конституції України присвячена охороні здоров'я і медичній допомозі, у 

якій закріплено право кожного на охорону здоров'я, медичну допомогу і медичне 

страхування. Ця норма відобразила вимоги всесвітніх і регіональних міжнародно-

правових стандартів у сфері охорони здоров'я. Крім цієї статті є ще й інші конституційні 

норми, які у тій чи іншій мірі стосуються охорони здоров'я та акумулюють кращі зразки 

міжнародно-правових актів з прав людини.  

Конституція України є головним джерелом і стоїть в авангарді нормативно-правових 

актів, що регулюють суспільні відносини у сфері охорони здоров'я, у тому числі надання 

медичної допомоги. Конституційні норми створюють правову основу статусу особи у 

сфері охорони здоров'я. І ця основа включає не лише закріплення відповідного права, але 

і засобів його забезпечення, що має держава у своєму розпорядженні і закладені у 

політичній та економічній системах, а також його соціальній основі. 



Таким чином законодавство України про охорону здоров'я базується на Конституції 

України і складається з цих Основ та інших прийнявтих відповідно до них актів 

законодавства, що регулюють суспільні відносини у галузі охорони здоров'я. 

У статті 4 цього Закону проголошені основні принципи охорони здоров'я, а саме:  

 визнання охорони здоров'я пріоритетним напрямом діяль-ності суспільства і 

держави, одним з головних чинників виживання та розвитку народу України; 

 дотримання прав і свобод людини і громадянина в галузі охорони здоров'я та 

забезпечення пов'язаних з ними державних гарантій; 

 гуманістична спрямованість, забезпечення пріоритету загальнолюдських 

цінностей над класовими, національними, груповими або індивідуальними інтересами, 

підвищений медико-соціальний захист найбільш вразливих верств населення; 

 рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної допомоги 

та інших послуг в галузі охорони здоров'я; 

 відповідність завданням і рівню соціально-економічного та культурного розвитку 

суспільства, наукова обгрунтованість, матеріально-технічна і фінансова забезпеченість; 

 орієнтація на сучасні стандарти здоров'я та медичної допомоги, поєднання 

вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом в галузі охорони здоров'я; 

 попереджувально-профілактичний характер, комплексний соціальний, 

екологічний та медичний підхід до охорони здоров'я; 

 багатоукладність економіки охорони здоров'я і багатооканальність її 

фінансування, поєднання державних гарантій з демонополізацією та заохоченням 

підприємництва і конкуренції; 

 децентралізація державного управління, розвиток самоврядування закладів та 

самостійності працівників охорони здоров'я на правовій і договірній основі. 

Кожний громадянин України має право на охорону здоров'я, що передбачає: 

 життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та соціальне 

обслуговування і забезпечення, який є необхідним для підтримання здоров'я людини; 

 безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище; 

 санітарно-епідемічне благополуччя території і населеного пункту, де він проживає; 

 безпечні і здорові умови праці, навчання, побуту та відпочинку; 

 кваліфіковану медико-санітарну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря, вибір 

методів лікування відповідно до його рекомендацій і закладу охорони здоров'я; 

 достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров'я і здоров'я населення, 

включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь; 

 участь в обговоренні проектів законодавчих актів і внесення пропозицій щодо 

формування державної політики в галузі охорони здоров'я; 

 участь в управлінні охороною здоров'я та проведенні громадської експертизи з цих 

питань у порядку, передбаченому законодавством; 

 можливість об'єднання в громадські організації з метою сприяння охороні здоров'я; 

 правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов'язаних із 

станом здоров'я; 

 відшкодування заподіяної здоров'ю шкоди; 

 оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони 

здоров'я; 

 можливість проведення незалежної медичної експертизи у разі незгоди 

громадянина з висновками державної медичної експертизи, застосування до нього 



заходів примусового лікування та в інших випадках, коли діями працівників охорони 

здоров'я можуть бути ущемлені загальновизнані права людини і громадянина; 

 право пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони 

здоров'я, на допуск до нього інших медичних працівників, членів сім'ї, опікуна, 

піклувальника, нотаріуса та адвоката, а також священнослужителя для відправлення 

богослужіння та релігійного обряду.  

Законодавством України може бути визначено й інші права громадян у галузі 

охорони здоров'я. Громадянам України, які перебувають за кордоном, гарантується право 

на охорону здоров'я у формах і обсязі, передбачених міжнародними договорами, в яких 

бере участь Україна. 

 

4. ПОПЕРЕДЖЕННЯ  ТА ЗМЕНШЕННЯ ВЖИВАННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ І ЇХ  ШКІДЛИВОГО 

ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ 
 

Однойменний Закон визначає основні принципи та напрями державної політики 

щодо попередження куріння тютюнових виробів, зниження рівня їх вживання серед 

населення, обмеження доступу до них дітей, охорони здоров'я населення від шкоди, що 

завдається їхньому здоров'ю внаслідок розвитку захворювань, інвалідності, а також 

смертності, спричинених курінням тютюнових виробівчи іншим способом їх вживання. 

Основними завданнями цього Закону є:  

 визначення правових і організаційних засад державної політики щодо 

попередження куріння тютюнових виробів серед дітей і молоді та зменшення вживання 

тютюнових виробів громадянами з метою зниження ризику розвитку захворювань, 

втрати працездатності та їхньої передчасної смертності внаслідок куріння тютюнових 

виробів чи інших способів їх вживання;  

 визначення повноважень Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування щодо попередження та зменшення вживання 

тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення;  

 посилення державного контролю за безпечністю тютюнових виробів, що 

виробляються в Україні або ввозяться в Україну, та зменшення токсичності тютюнових 

виробів шляхом зниження вмісту нікотину, смоли, інших шкідливих для здоров'я 

людини речовин та інгредієнтів тютюнових виробів, що входять до складу тютюнових 

виробів і виділяються з тютюновим димом під час їх куріння;  

 удосконалення профілактичних, просвітницьких заходів, спрямованих на 

попередження та зменшення куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання;  

 сприяння лікуванню залежності від тютюну (нікотинової залежності), які бажають 

позбутися шкідливої звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати, та 

пропаганді здорового способу життя; 

 забезпечення захисту людини від шкідливого впливу тютюнового диму на робочих 

і в громадських місцях;  

 створення економічних, інших умов, що сприятимуть обмеженню куріння 

тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, охороні здоров'я населення, 

зниженню захворюваності та збільшенню тривалості життя людини;  

 забезпечення інформування населення про ризики та шкідливі наслідки для 

здоров'я людини куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання незалежно 

від віку людини і стану її здоров'я;  



 встановлення засад відповідальності за порушення законодавства про заходи щодо 

попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на 

здоров'я населення. 

Відповідно до завдань цього Закону державна політика щодо попередження та 

зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення 

ґрунтується на таких принципах:  

 законності;  

 комплексності правових,економічних, медичних та інших заходів, спрямованих на 

охоронуздоров'янаселенняшляхом попередження та зменшення вживання тютюнових 

виробів;  

 поступовостітапоетапності заходів, спрямованих на охорону  

здоров'я населення від впливу тютюнового диму, запобігання початку куріння 

тютюнових виробів чиіншихспособівїхвживання, насамперед серед дітей та молоді,та 

зменшення вживання тютюнових виробів; 

 участі фізичних осіб, об'єднань громадян, діяльність яких не пов'язана з 

тютюновою промисловістю, у заходах щодо попередження та зменшення вживання 

тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення; 

 індивідуального підходу і доступності лікувально-профілактичних заходів для 

кожної особи, яка бажає позбутися шкідливої звички курити тютюнові вироби чи іншим 

способом їх вживати;  

 доступності інформації для населення про шкоду для здоров'я людини вживання 

тютюнових виробів, впливу тютюнового диму та перевагу здорового способу життя;  

 пріоритетності політики у сфері охорони здоров'я у порівнянні з фінансовими, 

податковими та корпоративними інтересами суб'єктів господарювання, діяльність яких 

пов'язана з тютюновою промисловістю. 

Основними напрямами державної політики щодо попередження та зменшення 

вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення є:  

 здійснення комплексу заходівдля охорони здоров'я населення від шкідливого 

впливу тютюнового диму, попередження початку куріння тютюнових виробів, 

обмеження їх вживання, насамперед серед дітей та молоді;  

 покращання інформуваннянаселенняпроризикиі шкідливі наслідки для здоров'я 

людини куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, а також шкідливого 

впливу тютюнового диму;  

 забезпечення доступності надання профілактичної, діагностичної та лікувальної 

допомоги, ефективного медикаменттозного забезпечення всім особам, які курять 

тютюнові вироби чи іншим способом їх вживають і бажають позбутися цієї шкідливої 

звички, шляхом створення загальнодержавних програм щодо профілактики, діагностики 

та лікування залежності від тютюну (нікотинової залежності); 

 зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я для забезпечення 

реалізації комплексу заходів щодо відновлення та зміцнення здоров'я населення, 

пропаганди здорового способу життя;  

 удосконалення гігієнічної регламентації тютюнових виробів та методик 

визначення відповідності вмісту смоли та нікотину, інших шкідливих речовин, що 

містяться в тютюнових виробах та виділяються з тютюновим димом підчас їх куріння, 

встановленим законом показникам з урахуванням вимог міжнародного законодавства;  

 забезпечення дотримання суб'єктами господарювання відповідних стандартів, 

норм і правил під час виробництва та реалізації тютюнових виробів;  



 розвиток наукових досліджень щодо попередження вживання тютюнових виробів 

та лікування залежності від тютюну (нікотинової залежності);  

 сприяння засобам масової інформації у підтримці заходів впровадження державної 

політики у сфері боротьби з курінням тютюнових виробів чи іншим способом їх 

вживання. 

Реалізація (продаж) тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, 

особам, які не досягли18років, а також реалізація (продаж) тютюнових виробівв 

упаковках, що містять менше ніж 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крімсигар) 

забороняються.  

Забороняється куріння тютюнових виробів:  

 у ліфтах і таксофонах;  

 у закладах охорони здоров'я;  

 у навчальних та освітньо-виховних закладах;  

 на дитячих майданчиках;  

 на спортивних майданчиках;  

 у під'їздах жилих будинків;  

 у підземних переходах;  

 у громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного сполучення).  

 Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння 

тютюнових виробів:  

 у закладах громадського харчування;  

 у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого  

самоврядування, інших державних установ;  

 у приміщеннях закладів культури;  

 у приміщеннях закритих спортивних споруд;  

 у приміщеннях підприємств, установ та організацій всіх форм власності.  

 У місцях та закладах, де куріння заборонено, має бути розміщена наочна 

інформація, яка складається із графічного знака про заборону куріння та тексту такого 

змісту: «Куріння заборонено!».  

У спеціально відведених для куріння місцях розміщується наочна інформація, яка 

складається із відповідного графічного знака та тексту такого змісту: «Місце для 

куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю!».  

У закладах громадського харчування відводиться не менше 50 відсотків площі 

торгових залів таких закладів для обслуговування осіб, які не курять.  

 Власник або уповноважені ним особи чи орендарі відповідних споруд, окремих 

приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною 

вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити 

наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, яку завдає здоров'ю 

людини куріння тютюнових виробів.  

У місцях для куріння має бути розміщено графічний знак з текстом такого 

змісту:»Місце для куріння» та інформація про шкоду, яку завдає здоров'ю людини 

куріння тютюнових виробів, із текстом такого змісту: «Куріння шкодить Вашому 

здоров'ю!».  

На час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради в межах 

відповідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити куріння 

тютюнових виробів. 

 



 

5. ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ  СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО 

ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ,  ЯКІ СПРИЧИНИЛИ ВТРАТУ 

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

 

Однойменний Закон відповідно до Конституції України та Основ законодавства 

України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування визначає правову 

основу, економічний механізм та організаційну структуру загальнообов'язкового 

державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі  

застрахованих на виробництві.  

 Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов'язкового 

державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний 

захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності.  

Нещасний випадок – це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника 

небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним 

трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть.  

Перелік обставин, за яких настає страховий випадок, визначається Кабінетом 

Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади.  

В окремих випадках, за наявності підстав, Фонд соціального страхування від 

нещасних випадків може визнати страховим нещасний випадок, що стався за обставин, 

не визначених передбаченим частиною другою цієї статті переліком.  

До професійного захворювання належить захворювання, що виникло внаслідок 

професійної діяльності застрахованого та зумовлюється виключно або переважно 

впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з 

роботою.  

Перелік професійних захворювань за поданням спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади затверджується Кабінетом Міністрів України.  

Завданнями страхування від нещасного випадку є:  

 проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і 

небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, 

професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, 

викликаним умовами праці;  

 відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних 

випадків або професійних захворювань;  

 відшкодування шкоди, пов'язаної з втратою застрахованими особами заробітної 

плати або відповідної її частини під час виконання трудових обов'язків, надання їм 

соціальних послуг у зв'язку з ушкодженням здоров'я, а також у разі їх смерті здійснення 

страхових виплат непрацездатним членам їх сімей. 

Дія цього Закону поширюється на осіб, які працюють на умовах трудового договору 

(контракту) на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від їх форм власності 

та господарювання, у фізичних осіб, на осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, 

та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності.  

 Особи, право яких на отримання відшкодування шкоди раніше було встановлено 

згідно із законодавством СРСР або законодавством України про відшкодування шкоди, 

заподіяної працівникам внаслідок травмування на виробництві або професійного 



захворювання, пов'язаних з виконанням ними трудових обов'язків, мають право на 

забезпечення по страхуванню від нещасного випадку відповідно до цього Закону.  

Страховий ризик – обставини, внаслідок яких може статися страховий 

випадок.  
 Страховим випадком є нещасний випадок на виробництві або професійне 

захворювання, що спричинили застрахованому професійно зумовлену фізичну чи 

психічну травму за обставин, зазначених у статті 14 цього Закону, з настанням яких 

виникає право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення та/або 

соціальних послуг.  

 Професійне захворювання є страховим випадком також у разі його встановлення чи 

виявлення в період, коли потерпілий не перебував у трудових відносинах з 

підприємством, на якому він захворів.  

 Нещасний випадок або професійне захворювання, яке сталося внаслідок порушення 

нормативних актів про охорону праці застрахованим, також є страховим випадком.  

 Порушення правил охорони праці застрахованим, яке спричинило нещасний 

випадок або професійне захворювання, не звільняє страховика від виконання зобов'язань 

перед потерпілим.  

 Факт нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання 

розслідується в порядку, затвердженому Кабінетом  

Міністрів України, відповідно до Закону України «Про охорону праці».  

 Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення 

медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат є акт 

розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання 

(отруєння) за встановленими формами.  

Основними принципами страхування від нещасного випадку є:  

 паритетність держави, представників застрахованих осіб та роботодавців в 

управлінні страхуванням від нещасного випадку;  

 своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком;  

 обов'язковість страхування від нещасного випадку осіб, які працюють на умовах 

трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про 

працю, а також  

добровільність такого страхування для осіб, які забезпечують себе роботою 

самостійно, та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності;  

 надання державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав;  

 обов'язковість сплати страхувальником страхових внесків;  

 формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі;  

 диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, 

виробничого травматизму та професійної захворюваності на кожному підприємстві;  

 економічна заінтересованість суб'єктів страхування в поліпшенні умов і безпеки 

праці;  

цільове використання коштів страхування від нещасного випадку.  

Суб'єктами страхування від нещасного випадку є застраховані громадяни, а в 

окремих випадках – члени їх сімей та інші особи, страхувальники та страховик.  

 Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється  

страхування.  

 Страхувальниками є роботодавці, а в окремих випадках – застраховані особи.  

 Страховик – Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 

та професійних захворювань України.  



 Об'єктом страхування від нещасного випадку є життя застрахованого, його здоров'я 

та працездатність.  

 

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ  ТАРИФІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 

ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ 

 

Однойменний порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 

вересня 2000 р. № 1423  з метою визначення страхових тарифів для підприємств, установ 

та організацій  на страхування від нещасного випадку в  галузі економіки та види робіт 

диференціюються за класами професійного ризику виробництва згідно з додатком до 

цього порядку. 

Для окремих галузей економіки страхові тарифи встановлюються законом без 

віднесення їх до класів професійного ризику виробництва. 

2. Галузі економіки іменуються відповідно до Загального класифікатора галузей 

народного господарства України. 

3. Клас професійного ризику виробництва для окремої галузі економіки 

характеризується інтегральним показником професійного ризику виробництва – чим 

вищий інтегральний показник, тим вищий (починаючи з першого) клас професійного 

ризику виробництва. 

4. Інтегральні показники професійного ризику виробництва в галузях економіки, 

віднесених до одного класу, за величиною повинні бути ближчими між собою, ніж у 

галузях економіки, віднесених до суміжних класів. 

5. Інтегральний показник професійного ризику виробництва для кожної галузі 

економіки визначається як відношення витрат у минулому календарному році у галузі 

економіки на відшкодування шкоди потерпілим на виробництві до фактичних витрат на 

оплату праці у минулому календарному році в цій галузі економіки за формулою: 

 

Iге = (ВШге : ВОПге) x 100, 

 

де Iге – інтегральний показник професійного ризику виробництва в галузі 

економіки, відсотків; ВШге – сума відшкодування шкоди потерпілим на виробництві, яка 

нарахована в минулому календарному році у галузі економіки; ВОПге – фактичні 

витрати на оплату праці в минулому календарному році у галузі економіки. 

6. Інтегральний показник професійного ризику виробництва для галузей економіки 

кожного класу професійного ризику виробництва визначається за формулою: 

 

Iкл = (ВШкл : ВОПкл) x 100, 

 

де Ікл – інтегральний показник професійного ризику виробництва для галузей 

економіки відповідного класу професійного ризику виробництва; ВШкл – сума 

відшкодування шкоди потерпілим на виробництві, яка нарахована в минулому 

календарному році у галузях економіки, що належать до одного класу професійного 

ризику виробництва; ВОПкл – сума фактичних витрат на оплату праці в минулому 

календарному році у галузях економіки, що належать до одного класу професійного 

ризику виробництва. 



7. Для галузей економіки кожного класу професійного ризику виробництва 

визначається сума наведених фактичних витрат на оплату праці в минулому 

календарному році за формулою: 

 

ПЗПкл = ВОПкл х СПРкл, 

 

де ПЗПкл – сума наведених фактичних витрат на оплату праці в минулому 

календарному році у галузях економіки відповідного класу професійного ризику 

виробництва; СПРкл – ступінь професійного ризику виробництва галузей економіки 

відповідного класу визначається співвідношенням інтегрального показника професійного 

ризику виробництва для галузей економіки цього класу до інтегрального показника 

професійного ризику виробництва галузей економіки 1 класу професійного ризику 

виробництва. 

8. Модуль страхових внесків для галузей економіки всіх класів професійного ризику 

виробництва визначається за формулою: 

  

МВ = ВФ/ ПЗП, 

  

де МВ – модуль страхових внесків для галузей економіки всіх класів професійного 

ризику виробництва; ВФ – розрахункові витрати Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі – Фонд) у 

наступному календарному році; ПЗП – сума наведених фактичних витрат на оплату праці 

в минулому календарному році в галузях економіки усіх класів професійного ризику 

виробництва. 

9. Сума страхових внесків підприємств одного класу професійного ризику 

виробництва в наступному календарному році визначається за формулою: 

 

СВкл = ПЗПкл х МВ, 

 

де СВкл – сума страхових внесків підприємств одного класу професійного ризику 

виробництва в наступному календарному році. 

10. Для підприємств одного класу професійного ризику виробництва, які займалися 

у минулому календарному році реалізацією продукції, виконанням робіт, наданням 

послуг (далі – реалізація продукції), страховий тариф на наступний календарний рік 

визначається за формулою: 

         СВкл x 100 

СТкл1 = ———————, 

          РПкл x Ірп 

де СТкл1 – страховий тариф на наступний календарний рік для підприємств одного 

класу професійного ризику виробництва, які займалися реалізацією продукції в 

минулому календарному році, відсотків; РПкл – обсяг реалізованої продукції в минулому 

календарному році такими підприємствами; Ірп – прогнозований індекс зростання обсягу 

реалізованої продукції в наступному календарному році. 

11. Для підприємств одного класу професійного ризику виробництва, які не 

займалися реалізацією продукції в минулому календарному році, страховий тариф на 

наступний календарний рік визначається за формулою: 

 

         СВкл x 100 



СТкл2 = —————— , 

         ВОПкл х Іоп 

 

де СТкл2 – страховий тариф на наступний календарний рік для підприємств одного 

класу професійного ризику виробництва, які не займалися реалізацією продукції в 

минулому календарному році, відсотків; Іоп – прогнозований індекс зростання 

фактичних витрат на оплату праці в наступному календарному році. 

12. Фонд відносить підприємства до галузей економіки за видами їх основної 

діяльності. 

Якщо страхувальник провадить свою діяльність у кількох галузях економіки, 

підприємство відноситься до тієї з них, яка має найбільшу питому вагу в обсязі 

реалізованої продукції. 

У разі зміни технології робіт або виду діяльності підприємства Фонд відповідно 

змінює належність цього підприємства до класу професійного ризику виробництва. 

13. Структурні підрозділи підприємства, що виконують внутрішні перевезення, 

провадять постачальницько-збутову діяльність, пункти зв’язку, машинолічильні станції, 

бази, склади, які не перебувають на самостійному балансі і не є у зв’язку з цим 

самостійними обліковими одиницями, підлягають обліку за основною діяльністю цього 

підприємства. 

14. Підсобно-допоміжні виробництва (підрозділи) підприємства, які здійснюють 

незалежно від спеціалізації цього підприємства інші види виробничої діяльності 

(житлово-комунальні, медичні, культурно-побутові, промислові, сільськогосподарські, 

будівельні, торговельні тощо) та перебувають на самостійному балансі і є у зв’язку з цим 

самостійними обліковими одиницями, відносяться до галузей економіки, яким відповідає 

їх діяльність. 

15. Аварійно-рятувальні служби, служби відомчої воєнізованої або професійної 

сторожової охорони відносяться до тих галузей економіки, до яких належать 

підприємства, що ними обслуговуються. 

16. У разі коли за специфікою виробництва підприємство не підпадає під 

класифікацію галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва 

згідно з додатком, рішення щодо віднесення його до відповідного класу професійного 

ризику виробництва приймається Фондом. 

17. У разі коли роботодавець не надає Фонду відомості, необхідні для визначення 

класу професійного ризику виробництва, або надає їх несвоєчасно і не в повному обсязі, 

Фонд установлює клас професійного ризику виробництва і страховий внесок за власною 

оцінкою. 

18. Для підприємств, які займалися реалізацією продукції у минулому календарному 

році, річна сума страхового внеску визначається за формулою: 

 

             РПстр х СТкл1 

СВстр1 = ——————— , 

 100 

де СВстр1 – річна сума страхового внеску на поточний календарний рік, гривень; 

РПстр – річний обсяг продукції, реалізованої підприємством у минулому календарному 

році, гривень. 

19. Для підприємств, які не займалися реалізацією продукції у минулому 

календарному році, та для бюджетних установ і організацій річна сума страхового внеску 

визначається за формулою: 



 

             ВОПстр х СТкл2 

СВстр2 = ———————— , 

      100 

 

де СВстр2 – річна сума страхового внеску на поточний календарний рік, гривень; 

ВОПстр – сума фактичних витрат на оплату праці на підприємстві у минулому 

календарному році, гривень. 

20. Знижки чи надбавки до страхового внеску застосовуються Фондом з 

урахуванням результатів роботи підприємства за минулий календарний рік і 

визначаються за формулами: 

 

Ппід = ВШпід : СВпід ; 

Пкл = ВШкл : СВкл, 

 

де Ппід – питома вага витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим на 

підприємстві у минулому календарному році; ВШпід – сума витрат Фонду на 

відшкодування шкоди потерпілим на підприємстві у минулому календарному році; 

СВпід – сума страхового внеску підприємства; Пкл – питома вага витрат Фонду на 

відшкодування шкоди потерпілим на виробництві у минулому календарному році на 

підприємствах відповідного класу професійного ризику виробництва; ВШкл – сума 

витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим у минулому календарному році на 

цих підприємствах; СВкл – сума страхових внесків цих підприємств. 

 

21. Знижка страхового внеску провадиться в таких розмірах: 

 
Показник Ппід нижчий  

від показника Пкл, відсотків  

Знижка страхового внеску,  

відсотків 

20–39,9  

40–59,9  

60–79,9  

80 і більше 40 

Не допущено жодного нещасного 

випадку та професійного  

захворювання 

10 

20 

30 

40 

50 

 

 
22. Надбавка до страхового внеску провадиться в таких розмірах: 

 

Показник Ппід перевищує  

показник Пкл, відсотків 

Надбавка до страхового  

внеску, відсотків 

20–39,9 

40–59,9 

60–79,9 

80–100 

Понад 100 

10 

20 

30 

40 

50 

 

 

23. Під час визначення розміру знижки страхового внеску або надбавки до нього не 

враховуються витрати Фонду: 



 пов’язані з нещасним випадком внаслідок дії сил природного характеру 

(блискавка, зсув грунту, землетрус тощо); 

 зумовлені професійним захворюванням працівника, причини якого розслідувались 

в установленому порядку і яке зареєстровано спеціалізованим медичним закладом до 

укладення цим робітником трудового договору (контракту) з роботодавцем. 

 

Додаток до Порядку... 

 

 Класифікація галузей економіки та видів робіт  

за професійним ризиком виробництва 
 

Галузі економіки та види робіт  Код за Загальним класи-

фікатором  галузей 

народного господарства 

України 

1 клас 

Редакції та видавництва  

Освіта  

Культура і мистецтво  

Фінанси, кредит, страхування, пенсійне забезпечення  

Управління, громадські об’єднання  

 

 

87100 

92000 – 92500 

93000 – 93690 

96000 – 96420 

19800, 19900, 

 97000 – 98900 

2 клас 

Інші види діяльності сфери матеріального виробництва  

Метрополітенний транспорт загального користування  

3 клас 

Зв’язок  

Проектні, проектно-вишукувальні, вишукувальні роботи 

 

87300 – 87900 

51113 

 

52000 – 52300 

66000 

4 клас 

Охорона здоров’я, фізична культура та соціальне забезпечення  

Лісохімічна промисловість  

Невиробничі види побутового обслуговування населення  

 

91000 – 91900 

15400 

90300 – 90390 

5 клас 

Трубопровідний транспорт загального користування. Інші види 

транспорту 

Видобуток вугілля відкритим способом, збагачення вугілля, 

збагачення вугільних брикетів 

Інформаційно-обчислювальне обслуговування.  

Операції з нерухомим майном. Загальна комерційна діяльність, 

пов’язана із забезпеченням функціонування ринку 

 

51130, 51400 

 

11311, 11320,  

11330 

82000 – 84600 

 

6 клас 

Наука і наукове обслуговування  

Житлово-комунальне господарство  

Рибне господарство  

7 клас 

Торгівля і громадське харчування  

Інші промислові виробництва  

 

 

95000 – 95630 

90000 – 90290 

40000 

 

70000 – 72200 

19710 – 19751, 

 19770, 19790 

Повносистемні водопроводи  

8 клас 

Обслуговування сільського господарства.  

Господарське управління сільським господарством 

Целюлозно-паперова промисловість  

Електроенергетика  

Матеріально-технічне постачання і збут, заготівля.  

19780 

 

22000 – 22300, 

 29000 

15300 – 15330 

11100 – 11190 

80000 – 81100, 81200, 



Галузі економіки та види робіт  Код за Загальним класи-

фікатором  галузей 

народного господарства 

України 

Господарське управління із заготівлі 

Поліграфічна промисловість  

81190 

19400 

9 клас 

Мікробіологічна промисловість  

Легка промисловість  

Медична промисловість. Промисловість дорогоцінних  

металів та алмазів  

Трамвайний, тролейбусний та фунікулерний транспорт  

Сільське господарство (без обслуговування сільського 

господарства та господарського управління сільським 

господарством) 

 

19100 – 19123 

17200 – 17900 

19300 – 19330, 

 

12412, 12413, 51112, 51122 

– 51400 

20000 

 

10 клас 

Харчова, м’ясна і молочна промисловість  

Авіаційний транспорт  

11 клас 

Нафтопереробна промисловість  

Нафтовидобувна промисловість  

Лісове господарство. Виробництво лікарських препаратів для 

ветеринарії  

 

18100 – 18222 

51300 

 

11220 

11210 

30000 – 32000, 

19760 

12 клас 

Торф’яна промисловість  

Газова промисловість  

Шосейне господарство. Автомобільне господарство.  

Обслуговування транспорту 

Виробництво азбестотехнічних виробів 

Борошномельно-круп’яна і комбікормова промисловість  

Вантажно-розвантажувальні та транспортно-експедиційні роботи 

і послуги 

 

11610 – 11612 

11230 – 11233 

51123, 51121,  

51600 

13362 

19200 – 19220 

 

51500, 51510 

13 клас 

Хімічна промисловість  

Геологія та розвідка надр, геодезична і гідрометеорологічна 

служби 

Залізничний транспорт  

Рибна промисловість  

Видобуток радіоактивних і берилієвих руд, виробництво та 

переробка радіоактивних матеріалів, виробництво атомної 

техніки 

Деревообробна промисловість  

14 клас 

Промисловість будівельних матеріалів  

 

13100 – 13199 

 

85000 – 85900 

51110, 51111, 51114 

18300 

 

11700 – 11740 

 

15200 – 15290 

 

16110 – 16112, 

 16130 – 16240, 

 16260 – 16273 

Нафтохімічна промисловість  

 

Ремонт машин і обладнання  

Скляна і фарфоро-фаянсова промисловість  

Водний транспорт  

13300 – 13361, 

 13363, 13364 

14900 – 14971 

16500 – 16552 

51200 – 51221 

15 клас 

Кольорова металургія  

 

Машинобудування і металообробка  

 

 

12200 – 12313, 

 12510 – 12810 

14100 – 14784, 

 14800 – 14820, 



Галузі економіки та види робіт  Код за Загальним класи-

фікатором  галузей 

народного господарства 

України 

 

Ремонт різного невиробничого обладнання  

Текстильна промисловість  

16 клас 

Будівництво (без урахування будівництва шахт)  

 

Промисловість азбоцементних виробів, азбестова промисловість 

 14832 – 14843 

14972 

17100 

 

61000 – 61130, 

 61132 – 65000 

16120, 16250 

17 клас 

Відкритий видобуток руд чорних металів, видобуток та 

збагачення нерудної сировини для чорної металургії 

Чорна металургія (без урахування підземного і відкритого 

видобутку руд чорних металів, видобутку та збагачення нерудної 

сировини для чорної металургії) 

18 клас 

Виробництво будівельних металовиробів  

Видобуток дорогоцінних металів  

19 клас 

Будівництво шахт  

Підземний видобуток руд чорних металів  

20 клас 

Видобуток вугілля підземним способом  

 

12112, 12120 

 

12100, 12130 – 12190 

 

 

 

14831 

12411 

 

61131 

12111 

 

11312 

 

 

Завдання до самостійної підготовки 

Вивчення матеріалу лекції 

 

Лекцію розробив: 

 

Доцент                                                                           М.І.Адаменко 

 

 


