
Охорона праці в галузі юриспруденції (5курс) 

Який нормативно-правовий акт визначає поняття, систему та рівні соціального діалогу з 

питань охорони праці? 

- Конституція України 

- Закон України «Про соціальне партнерство» 

- КЗпП України 

- Закон України «Про охорону праці» 

- Закон України «Про соціальний діалог» 

- Трудовий кодекс 

 

Укажіть відповіді, в яких неправильно зазначені рівні соціального діалогу в Україні, у т.ч. з 

питань охорони праці? 

- національний 

- локальний 

- адміністративний 

- галузевий 

- територіальний 

- конституційний 

 

Хто проводить оцінку відповідності критеріям репрезентативності профспілок та їх 

об’єднань, необхідну для здійснення соціального діалогу, у т.ч. з питань охорони праці? 

- Верховна Рада України 

- Міністерство юстиції України 

- Кабінет Міністрів України 

- Національна служба посередництва і примирення 

- Міністерство соціальної політики України 

- Національна тристороння соціально-економічна рада 

 

Органами соціального діалогу, у т.ч. з питань охорони праці, є: 

- Національна тристороння соціально-економічна рада 

- обласні державні адміністрації 

- Національна рада з соціального партнерства 

- комісія з питань охорони праці 

- територіальні тристоронні соціально-економічні ради 

- служба охорони праці 

 

 

Основними формами соціального діалогу в Україні, у т.ч. з питань охорони праці, є: 

- трудові спори 

- обмін інформацією 

- страйки 

- узгоджувальні процедури 

- акції непокори 

- мітинги 

 

Актами соціального діалогу в Україні, у т.ч. з питань охорони праці, є: 

- генеральні угоди 

- акти роботодавця 

- укази Президента України 

- індивідуальні договори 

- колективні договори 

- постанови Кабінету Міністрів України 

 

На якому рівні здійснюється соціальний діалог ЄС, у т.ч. з питань охорони праці? 



- національному 

- міждержавному 

- галузевому 

- державному 

- континентальному 

- міжгалузевому 

 

Основним органом соціального діалогу ЄС на міжгалузевому рівні, у т.ч. з питань охорони 

праці, є: 

- Комітет з соціального діалогу 

- Європейський Парламент 

- Європейська Рада 

- Суд ЄС з соціального діалогу 

- Європейський суд 

- Парламент ЄС з соціального діалогу 

 

Які угоди є результатом здійснення соціального діалогу ЄС, у т.ч. з питань охорони праці? 

- міждержавні угоди з питань соціального діалогу 

- директиви з охорони праці 

- угоди про асоціацію, у т.ч. з питань охорони праці 

- рамкові угоди, що впроваджуються шляхом прийняття директив 

- колективні угоди з охорони праці 

- рамкові угоди, що впроваджуються через передбачені ними механізми 

 

Укажіть акти, які не визначають суть соціальної відповідальності (корпоративної соціальної 

відповідальності), у т.ч. з питань охорони праці. 

- Тристороння декларація принципів, що стосуються багатонаціональних корпорацій і 

соціальної політики (МОП) 

- директиви з соціальної відповідальності (МОП) 

- Настанови для транснаціональних корпорацій (ОЕСР) 

- Конституція України 

- Настанова з соціальної відповідальності (ISO 26000) 

- міжнародні стандарти соціальної звітності (серія АА 1000) 

 

 

Відповідальність організації за вплив її рішень та дій на суспільство, довкілля шляхом 

прозорої та етичної поведінки, яка сприяє сталому розвитку, у т.ч. здоров’ю та добробуту 

суспільства, враховує очікування зацікавлених сторін, відповідає чинному законодавству та 

міжнародним нормам поведінки й інтегрована у діяльність організації та практикується нею, 

– це: 

- юридична відповідальність 

- індивідуальна відповідальність 

- партнерська відповідальність 

- екологічна відповідальність 

- соціальна відповідальність 

- політична відповідальність 

 

 

Зазначте принципи Глобального договору у сфері трудових відносин 

- ділові кола повинні сприяти повному зникненню дитячої праці 

- ділові кола повинні виступати за ліквідацію дискримінації у сфері зайнятості та 

працевлаштування 

- ділові кола повинні здійснювати ініціативи, спрямовані на підвищення відповідальності за 

стан довкілля 



- ділові кола повинні протидіяти будь-яким формам корупції, включаючи здирництво і 

хабарництво 

- ділові кола не повинні бути причетними до порушень прав людини 

- ділові кола повинні сприяти розвитку та поширенню екологічно безпечних технологій 

 

Згідно з Тристоронньою декларацією принципів, що стосуються багатонаціональних 

корпорацій і соціальної політики, уряди держав зобов’язані впроваджувати наступні 

конвенції з питань безпеки та гігієни праці: 

- про права дитини (ООН) 

- про захист від радіації (МОП) 

- про професійні ракові захворювання (ЄС) 

- про соціальні права трудівників (ООН) 

- про загальні захворювання (ЄС) 

- про забезпечення машин захисними пристроями (МОП) 

 

Які правові акти з питань охорони праці не ухвалюються ЄС? 

- регламенти 

- директиви 

- рішення 

- рекомендації 

- контракти 

- висновки 

 

Рамковою директивою ЄС з питань охорони праці є: 

- Директива Ради № 89/391/ЕЕС про впровадження заходів, які сприяють поліпшенню 

безпеки і здоров’я працівників на роботі 

- Директива Ради № 89/654/ЕЕС про мінімальні вимоги з безпеки та здоров’я на робочому 

місці 

- Директива Ради № 89/655/ЕЕС про мінімальні вимоги з безпеки та здоров’я щодо 

використання працівниками робочого обладнання на роботі 

- Директива Ради № 89/656/ЕЕС про мінімальні вимоги з безпеки та здоров’я щодо 

використання працівниками на робочому місці засобів індивідуального захисту 

- Директива Європейського парламенту і Ради № 2009/104/ЕС про мінімальні вимоги з 

безпеки та здоров’я працівників 

- Директива Ради № 90/269/ЕЕС про мінімальні вимоги з безпеки та гігієни праці щодо 

ручного переміщення вантажів, де існує ризик пошкодження працівниками спини 

 

З яких питань не ухвалюються дочірні директиви у розвиток Директиви № 89/391/ЕЕС про 

впровадження заходів, які сприяють поліпшенню безпеки і здоров’я працівників на роботі? 

- робочі місця 

- виробниче обладнання 

- індивідуальні засоби захисту 

- робота з візуальними приладами 

- вантажні роботи, що пов’язані з ризиком ушкодження хребта 

- звільнення працівників 

 

Вкажіть акт з питань охорони праці, який не ухвалюються МОП. 

- конвенції 

- протоколи 

- колективні договори 

- рекомендації 

- зводи практичних правил 

- настанови 

 



Які конвенції МОП є фундаментальними? 

- про свободу асоціації та захист права на організацію (№ 87) 

- про безпеку і гігієну праці та виробниче середовище (№ 155) 

- про допомоги у випадках виробничого травматизму (№ 121) 

- про служби гігієни праці (№ 161) 

- про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів (№ 

98) 

- про гідну працю домашніх працівників (№ 189) 

 

Як називаються акти МОП з охорони праці, які містять практичні, технічні та науково-

обґрунтовані детальні рекомендації, що розробляються на тристоронній основі групою 

експертів і ухвалюються рішенням Адміністративної ради МОП? 

- конвенції 

- настанови 

- рекомендації 

- роз’яснення 

- зводи практичних правил 

- декларації 

 

Хто ухвалив Настанову про систему управління охороною праці (ILO-OSI 2001)? 

- ВООЗ 

- МАГАТЕ 

- МОП 

- ООН 

- ЄС 

- Україна 

 

З яких питань МОП ухвалювала конвенції та рекомендації про охорону праці? 

- захист від окремих виробничих ризиків 

- запровадження соціальної відповідальності 

- заборона дискримінації 

- боротьба з корупцією 

- встановлення дієвих механізмів захисту трудових прав 

- охорона праці в окремих сферах економічної діяльності 

 

 

Які конвенції і рекомендації МОП не враховують системний підхід в управлінні охороною 

праці? 

- Рекомендація про основи, що сприяють безпеці і гігієні праці (№ 197) 

- Конвенція про використання свинцевого білила в малярній справі (№ 13) 

- Конвенція про безпеку та гігієну праці (№ 155) 

- Рекомендація щодо захисту жінок і дітей від сатурнізму (№ 4) 

- Конвенція про основи, що сприяють безпеці і гігієні праці (№ 187) 

- Конвенція про виробниче середовище (забруднення повітря, шум та вібрація) (№ 148) 

 

Об’єднання держав, у т.ч. з питань охорони праці, створене на основі міжурядової угоди – це 

- міжнародна неурядова організація 

- громадська організація 

- міжнародна угода 

- міжнародна міжурядова організація 

- об’єднання громадян 

- політичний союз 

 

 



Вкажіть спеціальні установи, що формують систему органів ООН з охорони праці? 

- Європейська комісія 

- МОП 

- Комітет з нагляду за охороною праці 

- Програма розвитку ООН 

- Європейський суд 

- ВООЗ 

 

Спеціалізована установа ООН, котра керує та координує міжнародну діяльність у сфері 

охорони здоров’я, відповідає за забезпечення провідної ролі у вирішенні проблем глобальної 

охорони здоров’я, скеровує наукові дослідження з питань охорони здоров’я, встановлює 

норми і стандарти, забезпечує технічну підтримку країн, а також контролює ситуацію у сфері 

охорони здоров’я й оцінки динаміки її змін, – це: 

- Організація об’єднаних націй 

- Міжнародне агентство з атомної енергії 

- Міжнародна організація праці 

- Міжнародна морська організація 

- Організація ООН з питань продовольства і сільського господарства 

- Всесвітня організація охорони здоров’я 

 

Які акти з питань охорони праці ухвалила ВООЗ? 

- Декларацію про професійне здоров’я для всіх 

- Глобальний договір 

- Настанову про систему управління охороною праці 

- Настанову для транснаціональних корпорацій 

- Глобальну стратегію медицини праці для всіх 

- Кодекс поведінки з безпеки дослідницьких реакторів 

 

Як називається міжнародна організація створена з метою розвитку співробітництва у сфері 

мирного використання атомної енергії? 

- ООН 

- МОП 

- ММО 

- МАГАТЕ 

- ЄС 

- ВООЗ 

 

В яких формах МАГАТЕ ухвалює стандарти безпеки праці, у т.ч. з охорони праці? 

- настанови з безпеки 

- рекомендації 

- декларації 

- конвенції 

- основи безпеки 

- резолюції 

 

Як називається установа ООН з спеціальним статусом створена з метою співробітництва для 

забезпечення тривалого соціального миру у всьому світі й усунення соціальної 

несправедливості шляхом поліпшення умов праці? 

- ООН 

- МОП 

- ММО 

- МАГАТЕ 

- ЄС 

- ВООЗ 



 

Діяльність якої спеціалізованої установи ООН ґрунтується на тристоронній основі? 

- ООН 

- ЄС 

- ММО 

- МАГАТЕ 

- МОП 

- ВООЗ 

 

Які акти з питань охорони праці не ухвалює МОП? 

- конвенції 

- настанови 

- декларації 

- зводи практичних правил 

- рекомендації 

- директиви 

 

Які суб’єкти, що входять у склад МОП, проводять навчання, освіту та дослідницьку 

діяльність з питань охорони праці? 

- Міжнародна академія екології та медицини 

- Міжнародний центр освіти 

- Міжнародний інститут трудових досліджень 

- Міжнародний інформаційний центр з техніки безпеки та гігієни праці 

- Світове дослідницьке бюро 

- Комітет інспекторів праці 

 

Який орган покликаний допомагати Європейській комісії у підготовленні та впроваджені 

рішень, ухвалених з питань охорони праці? 

- Консультативний комітет з безпеки та охорони здоров’я на роботі 

- Європейський центр професійного навчання 

- Європейське хімічне агентство 

- Європейська комісія з поліпшення умов проживання та праці 

- Комітет регіонів 

- Міжнародне агентство праці 

 

Як називається регіональна міжнародна організація, що врегульовує питання 

співробітництва країн Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії, у т.ч. з питань охорони 

праці? 

- МОП 

- ЄС 

- Рада Європи 

- ООН 

- Північна рада 

- СНД 

 

Які багатосторонні угоди з питань охорони праці не ухвалювалися у рамках СНД? 

- Угода про управління в галузі охорони праці (1990 р.) 

- Угода про сприяння створенню безпечних і здорових умов праці (1990 р.) 

- Угода про співробітництво в галузі охорони праці (1994 р.) 

- Угода про порядок розслідування нещасних випадків на виробництві, що сталися з 

працівниками під час перебування їх поза державою проживання (1994 р.) 

- Угода про порядок розроблення і дотримання погоджених норм і вимог охорони праці до 

продукції, яка взаємопостачається (1996 р.) 



- Угода про взаємне визнання прав на відшкодування шкоди, заподіяної працівникам 

каліцтвом, професійним захворюванням або іншим ушкодженням здоров’я, які пов’язані з 

виконанням ними трудових обов’язків (1994 р.) 

 

Зазначте відповіді, в яких неправильно вказані модельні закони, ухвалені в рамках СНД? 

- Про безпеку засобів індивідуального захисту (1990 р.) 

- Про розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (1990 

р.) 

- Про безпеку при використанні хімічних речовин на виробництві (1994 р.) 

- Про охорону праці (1997 р.) 

- Про промислову безпеку небезпечних виробничих об’єктів (1997 р.) 

- Про обов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань (1998 р.) 

 

 

Як називається банк даних, що складається і ведеться з метою забезпечення єдиного обліку 

та формування відповідного інформаційного фонду нормативно-правових актів з охорони 

праці? 

- Бюлетень нормативно-правових актів з питань охорони праці 

- Вісник нормативно-правових актів з питань охорони праці 

- Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці 

- Відомості нормативно-правових актів з питань охорони праці 

- Система нормативно-правових актів з питань охорони праці 

- Інформаційний бюлетень з охорони праці 

 

Як називається нормативно-правовий акт, що містить обов’язкові для дотримання 

працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт за певною професією або у 

межах обов’язків на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства і 

будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням власника чи уповноваженого 

ним органу виконуються ці роботи, трудові чи службові обов’язки? 

- посадова інструкція 

- інструкція з охорони праці 

- колективний договір 

- трудовий договір 

- правила внутрішнього розпорядку 

- розпорядження з охорони праці 

 

Санітарні правила та норми затверджує 

- Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України 

- спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері цивільного захисту населення 

- Верховна Рада України 

- спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони здоров’я 

- всеукраїнські профспілкові організації 

- організації роботодавців і профспілок 

 

Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці публікується в 

- газеті «Урядовий кур’єр» 

- Відомостях Верховної Ради України 

- Офіційному віснику України 

- журналі «Право України» 

- журналі «Охорона праці» 



- газеті «Голос України» 

 

Який нормативно-правовий акт визначає правову основу, економічний механізм та 

організаційну структуру загальнообов’язкового державного соціального страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності або загибелі застрахованих на виробництві? 

- Кодекс цивільного захисту України 

- Трудовий кодекс України 

- Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування охорони праці на 

підприємстві, в установі, організації» 

- Закон України «Про охорону праці» 

- Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності» 

 

Нормативно-правові акти з охорони праці переглядаються в міру впровадження досягнень 

науки і техніки, що сприяють поліпшенню безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища, але не рідше одного разу на ______ років. 

 

До правових заходів та засобів, що спрямовуються на збереження життя, здоров’я і 

працездатності людини у процесі трудової діяльності, належать: 

- проведення навчання з охорони праці. 

- проведення обов’язкових медичних оглядів. 

- прийняття нормативно-правових актів з охорони праці. 

- безоплатне забезпечення молоком. 

- розроблення системи локальних нормативно-правових актів. 

- переведення на легшу роботу. 

 

Дія Закону України «Про охорону праці» поширюється на: 

- всіх юридичних, які відповідно до законодавства використовують найману працю. 

- на всіх осіб працездатного віку. 

- виключно на працівників, які працюють на підставі трудових договорів. 

- на всіх громадян України, незалежно від зайнятості. 

- всіх фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю. 

- на суб’єктів господарської діяльності, які не використовують найману працю. 

 

Ким, за загальним правилом, здійснюється затвердження і скасування нормативних актів 

підприємства про охорону праці? 

- приписом спеціалістів служби охорони праці. 

- приписом уповноваженого з питань охорони праці. 

- виборним органом первинної профспілкової організації. 

- наказом роботодавця. 

- наказом органів Держпромгірнагляду. 

- постановою Верховної Ради України. 

 

Термін перегляду нормативного акта підприємства, що встановлюється роботодавцем, не 

може перевищувати термінів: 

- встановлених на підприємстві за погодженням із виборним органом первинної 

профспілкової організації. 

- визначених спеціалістами служби охорони праці на підприємстві. 

- перегляду державного нормативного акта про охорону праці, на підставі яких 

опрацьовувався нормативний акт підприємства. 

- перегляду типового документа, на підставі якого опрацьовувався нормативний акт 

підприємства. 



- перегляду рішень загальних зборів трудового колективу, на підставі яких він приймався. 

- визначених на розсуд самого роботодавця. 

 

В яких випадках нормативний акт підприємства підлягає достроковому перегляду? 

- якщо органами державного нагляду за охороною праці виявлено його невідповідність 

вимогам галузевих нормативних актів. 

- якщо відбилися зміни в організації виробництва та праці. 

- якщо таке рішення буде прийнято первинною профспілковою організацією. 

- якщо цього вимагають спеціалісти служби з охорони праці. 

- якщо відбулася зміна власника підприємства. 

- якщо органами державного нагляду за охороною праці виявлено його невідповідність 

вимогам державних міжгалузевих нормативних актів. 

 

У відповідності із Положенням про розробку інструкцій з охорони праці, виділяють такі їх 

види: 

- цільові інструкції. 

- інструкції, що затверджуються органами, що здійснюють контроль за законодавством про 

охорону праці. 

- інструкції, що діють на підприємстві. 

- примірні інструкції 

- позапланові інструкції. 

- типові інструкції. 

 

Інструкції з охорони праці повинні містити такі розділи: 

- вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. 

- вимого щодо проведення змін в організації виробництва та праці. 

- вимоги безпеки після закінчення роботи. 

- вимоги безпеки під час перерв для відпочинку і харчування. 

- вимоги щодо оформлення прийому на роботу. 

- вимоги під час проведення змін істотних умов праці. 

 

Перегляд примірних інструкцій з охорони праці, проводиться в міру потреби, але не рідше 

разу на ____ р. 

 

Перегляд інструкцій (крім інструкцій для професій або видів робіт з підвищеною 

небезпекою), що діють на підприємстві, проводиться в терміни, передбачені державними 

нормативно-правовими актами з охорони праці, на підставі яких вони опрацьовані, але не 

рідше разу на ____ р. 

 

Яке джерело (форма) трудового права встановлює види заохочень для працівників за активну 

участь та ініціативу у здійсненні заходів з підвищення рівня безпеки та поліпшення умов 

праці? 

- інструкція з охорони праці 

- правила трудового розпорядку 

- колективний договір 

- посадова інструкція 

- договір про надання послуг 

- трудовий договір 

 

Які обов’язки покладені на працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з 

охорони праці? 

- дбати про майно роботодавця 

- дбати про особисте майно чи майно інших працівників 

- дбати про особисту безпеку і здоров’я 



- дбати про безпеку і здоров’я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт 

- дбати про збереження дисципліни праці 

- дбати про власне інформування з питань охорони праці 

 

За участю яких суб’єктів опрацьовуються нормативно-правові акти з охорони праці, що 

приймаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду 

за охороною праці? 

- Кабінету Міністрів України 

- професійних спілок 

- Верховної Ради України 

- Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України 

- місцевих державних адміністрацій 

- органів місцевого самоврядування 

 

Які нормативно-правові акти з охорони праці затверджуються загальними зборами 

(конференцією) найманих працівників організації? 

- Положення про службу охорони праці 

- Посадова інструкція керівника служби охорони праці 

- Положення про комісію з питань охорони праці 

- Інструкція з охорони праці зварювальника 

- Положення про порядок опрацювання, прийняття, перегляд локальних нормативно-

правових актів з охорони праці 

- Положення про уповноважену найманими працівниками особу з питань охорони праці 

 

Для досягнення яких цілей спрямовані нормативно-правові акти з охорони праці, що 

затверджуються роботодавцем? 

- встановлення трудової функції працівника 

- обґрунтування вини роботодавця у виникненні нещасного випадку 

- забезпечення на робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці 

- встановлення шкідливих і небезпечних умов праці 

- побудова чіткої системи управління охороною праці 

- проведення розслідування нещасних випадків 

 

Які питання регулюються нормативно-правовими актами з охорони праці, що 

затверджуються роботодавцем? 

- правила виконання робіт працівниками 

- порядок преміювання працівників 

- порядок розслідування нещасних випадків 

- правила поведінки працівників на робочих місцях 

- процедуру притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення законодавства 

про охорону праці 

- процедуру розгляду індивідуальних трудових спорів з питань охорони праці 

 

В яких випадках нормативно-правові акти з охорони праці, що затверджуються 

роботодавцем, підлягають достроковому скасуванню? 

- якщо таку вимогу висуває більша частина працівників 

- якщо органами державного нагляду за охороною праці виявлено відсутність відповідних 

актів 

- якщо змінився керівник підприємства, установи, організації 

- якщо органами державного нагляду за охороною праці виявлено невідповідність актів 

вимогам законодавства з охорони праці 

- якщо органами державного нагляду за охороною праці виявлено невідповідність актів 

вимогам типових документів з охорони праці 



- якщо змінилася більша частина працівників від їх первісного складу 

 

Вкажіть випадки, за наявності яких допускається скасування державних нормативно-

правових актів з охорони праці. 

- на вимогу всеукраїнських об’єднань роботодавців 

- на вимогу конституційної більшості народних депутатів 

- у разі розробки і затвердження замість нього іншого нормативного акта 

- у разі відсутності необхідності у подальшому їх використанні 

- на вимогу всеукраїнських об’єднань професійних спілок 

- у разі прийняття нових нормативно-правових актів, яким вони не відповідають 

 

З якими суб’єктами погоджується форма єдиної державної статистичної звітності з питань 

охорони праці? 

- спеціальними органами державного управління 

- спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною 

праці 

- органами прокуратури 

- Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України 

- працівниками 

- органами місцевого самоврядування 

 

 

№ 225, 0, 2, 1, 1, 90 

Згідно з Законом України «Про охорону праці» нормативно-правові акти з охорони праці 

опрацьовує та приймає: 

- Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України 

- всеукраїнські об’єднання роботодавців 

- органи прокуратури 

- всеукраїнські профспілкові організації 

- спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною 

праці 

- Конституційний Суд України 

 

Принципами державної політики в галузі охорони праці згідно з Законом України «Про 

охорону праці» є: 

- невтручання держави у здійснення працівниками громадського нагляду за дотриманням 

законодавства про охорону праці 

- забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, організацій, 

об’єднань громадян, що розв’язують проблеми охорони здоров’я, гігієни та безпеки праці 

- відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість висновків державної 

експертизи 

- фінансування видатків з охорони праці за рахунок страхових внесків 

- використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення 

безпеки праці на основі міжнародного співробітництва 

- надання методичної допомоги роботодавцям та органам місцевого самоврядування з питань 

охорони праці 

 

Які питання з охорони праці регулюються колективним договором, угодою? 

- обсяги забезпечення працівників вогнегасниками у разі виникнення пожежі 

- види дисциплінарних стягнень за порушення законодавства про охорону праці 

- порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у разі порушення прав на безпечні та 

здорові умови праці 



- комплексні заходи з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища 

- розмір штрафів за порушення законодавства про охорону праці 

- обсяги та джерела фінансування заходів з охорони праці 

 

Хто залучається до опрацювання проекту нормативно-правового акта з охорони праці, що 

затверджується роботодавцем? 

- фахівці підрозділів підприємства, до компетенції яких відносяться питання охорони праці 

- представники органів місцевого самоврядування 

- кваліфіковані спеціалісти у галузі охорони праці 

- роботодавець 

- посадові особи державних органів з нагляду за охороною праці 

- усі працівники підприємства 

 

З ким узгоджується проект нормативно-правового акта з охорони праці, що затверджується 

роботодавцем? 

- службою охорони праці 

- посадовою особою Держпромгірнагляду 

- юрисконсультом 

- атестаційною комісією 

- працівниками 

- санітарно-епідеміологічною службою 

 

В яких випадках допускається тимчасове припинення чинності державного нормативно-

правового акту з охорони праці? 

- за відсутності у даний момент науково-технічних рішень, що забезпечують наявність 

приладів та устаткування, які задовольняють вимоги нормативно-правового акта з охорони 

праці 

- виявлення органом державного нагляду за охороною праці невідповідності нормативно-

правових актів з охорони праці вимогам чинного законодавства 

- порушення роботодавцем вимог нормативно-правових актів з охорони праці 

- зупинення дії нормативно-правового акту з охорони праці судом 

- у зв’язку з опрацюванням проекту нового нормативно-правового акту з охорони праці 

- якщо вимоги нового нормативно-правового акта з охорони праці почали діяти, а 

приведення виробництва, об’єкта або робочого місця до нових вимог ще не закінчено 

 

Тимчасове припинення чинності державного нормативно-правового акту з охорони праці: 

- застосовується до усіх роботодавців 

- допускається за рішенням органу державного нагляду за охороною праці, який прийняв 

нормативно-правовий акт з охорони праці 

- допускається лише за попередньою згодою працівників 

- застосовується до конкретного роботодавця 

- допускається з дозволу Верховної Ради України про тимчасове припинення нормативно-

правового акту з охорони праці 

- допускається у разі погодження тимчасового припинення нормативно-правового акту з 

охорони праці з працівниками роботодавця 

 

В яких випадках достроково переглядаються інструкції з охорони праці, що діють на 

підприємстві? 

- за вказівкою виборного органу первинної профспілкової організації, що діє на підприємстві 

- на вимогу більшості працівників, що працюють у роботодавця 

- на вимогу двох третіх працівників, що працюють у роботодавця 

- у разі зміни законодавства України про працю та охорону праці 

- за вказівкою суду 



- у разі набуття чинності новими або переглянутими державними нормативно-правовими 

актами з охорони праці 

 

Хто згідно з Законом України «Про охорону праці» погоджує нормативно-правові акти з 

охорони праці, опрацьовані спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 

влади з нагляду за охороною праці? 

- організації роботодавців 

- всеукраїнські профспілкові організації 

- органи державного нагляду 

- Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України 

працівники 

- спеціально уповноважений орган з цивільного захисту населення 

 

Яким з наведених документів затверджуються локальні нормативно-правові акти з охорони 

праці? 

- протоколом виборного органу первинної профспілкової організації 

- приписом спеціаліста служби охорони праці 

- приписом уповноваженого з питань охорони праці 

- наказом роботодавця 

- наказом органів Держгірпромнагляду 

- постановою Верховної Ради України 

 

В яких випадках достроково переглядається локальний нормативно-правовий акт з охорони 

праці? 

- якщо відбулися зміни в організації виробництва та праці 

- якщо органами державного нагляду за охороною праці виявлено його невідповідність 

вимогам галузевих нормативно-правових актів 

- якщо таке рішення прийнято первинною профспілковою організацією 

- якщо цього вимагають спеціалісти служби з охорони праці 

- якщо відбулася зміна власника підприємства 

- якщо органами державного нагляду за охороною праці виявлено його невідповідність 

вимогам державних міжгалузевих нормативно-правових актів 

 

Хто затверджує нормативно-правові акти з охорони праці? 

- Міністерство соціальної політики України 

- Міністерство юстиції України 

- Держгірпромнагляд 

- Міністерство з надзвичайних ситуацій України 

- Президент України 

- Державна інспекція праці 

 

Рішення про тимчасове припинення чинності нормативно-правового акту з охорони праці 

може бути скасоване органом, який його прийняв, у випадках: 

- виникнення виробничої потреби 

- невиконання роботодавцем умов колективного договору 

- невиконання роботодавцем умов тимчасового припинення чинності нормативного акта та 

заходів, що забезпечують безпеку робіт 

- невиконання роботодавцем вимог найманих працівників 

- виникнення аварійної ситуації або реальної загрози життю чи здоров’ю працюючих 

- невиконання роботодавцем припису спеціалістів служби охорони праці 

 

Яким нормативним актом врегульовані відносини пожежної безпеки у галузі юриспруденції? 

- Кодексом законів про працю України 



- Кодексом цивільного захисту України 

- Законом України «Про пожежну безпеку» 

- Законом України «Про охорону праці» 

- Законом України «Про надзвичайний стан» 

- Законом України «Про пожежу» 

 

Які нормативно-правові акти вважаються найнижчою ланкою у системі НПАОП? 

- підзаконні нормативно-правові акти 

- локальні нормативні акти 

- закони 

- відомчі нормативно-правові акти 

- міжнародні договори 

- галузеві підзаконні нормативно-правові акти 

 

 

№ 240, 0, 2, 1, 1, 90 

Назвіть документи, які не належать до нормативно-правових актів з охорони праці (НПОП)? 

- регламенти 

- стандарти 

- положення 

- договори 

- інструкції 

- правила 

 

До учнів і студентів, які проходять трудове і професійне навчання (виробничу практику) на 

підприємствах під керівництвом їх персоналу: 

- законодавство про охорону праці не застосовується 

- законодавство про охорону праці застосовується у такому ж порядку, що й до працівників 

підприємства 

- законодавство про охорону праці застосовується у визначених випадках 

- законодавство про охорону праці застосовується, якщо сторони обумовили це у трудовому 

договорі 

- законодавство про охорону праці застосовується, якщо таке передбачене у колективному 

договорі 

- законодавство про охорону праці застосовується з дозволу державних органів 

 

Яким нормативно-правовим актом регулюються відносини, пов’язані із захистом населення, 

територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій та 

порядок реагування на них? 

- Кодексом про адміністративні правопорушення 

- Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

- Кодексом цивільного захисту населення України 

- Законом України «Про пожежну безпеку» 

- Кодексом про захист населення за надзвичайних ситуацій 

- Законом України «Про охорону праці» 

 

 

Як називається концепція, згідно з якою передбачається встановлення такого рівня безпеки з 

охорони праці, який досягається завдяки передбачення і попередження виробничих ризиків?  

- концепція соціального ризику 

- концепція абсолютного ризику 

- концепція прийнятного ризику 

- концепція виробничого ризику 

- концепція дозволеного ризику 



- концепція циклічного ризику 

 

 

Які акти не визначають основні міжнародні стандарти з управління організацією? 

- МОП-СУОП 2001 «Настанова з систем управління якістю» 

- ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги» 

- ISO 14001:2006 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо 

застосування» 

- МОП-СУОП 2001 «Настанова з систем управління охороною праці» 

- OHSAS 18001:2007 «Системи екологічного менеджменту. Вимоги» 

- OHSAS 18001:2007 «Системи менеджменту охорони праці. Вимоги» 

 

Вкажіть правильну послідовність дій, на якій ґрунтуються міжнародні стандарти з систем 

управління охороною праці? 

- організовуй-плануй-виконуй-перевіряй 

- виконуй-перевіряй-покращуй-плануй 

- виконуй-плануй-перевіряй-покращуй 

- виконуй-перевіряй-плануй-покращуй 

- перевіряй-плануй-виконуй-покращуй 

- плануй-виконуй-перевіряй-покращуй 

 

Вкажіть правильні твердження, що характеризують міжнародні стандарти з систем 

управління охороною праці? 

- встановлюють правові зобов’язань для організації 

- є добровільними 

- потребують подальшого підтвердження 

- не встановлюють правових зобов’язань для організації 

- є обов’язковими 

- скасовуються у судовому порядку 

 

Щодо яких рівнів МОП-СУОП 2001 «Настанова з систем управління охороною праці» надає 

рекомендації з впровадження системи управління охороною праці? 

- територіального 

- адміністративного 

- національного 

- рівня підприємства 

- місцевого 

- галузевого 

 

Вкажіть відповіді, в яких неправильно вказані повноваження компетентної установи, 

відповідальної за формування, здійснення і періодичного перегляду узгодженої національної 

політики з управління охороною праці? 

- створює систему управління охороною праці на рівні організації 

- приймає Спеціальну настанову з добровільного впровадження систем управління охороною 

праці на рівні організації 

- встановлює відповідні функції та обов’язки установ, які реалізують національну політику з 

охорони праці, та координує їхню діяльність 

- публікує та періодично переглядає Національну настанову з добровільного впровадження 

систем управління охороною праці на рівні організації 

- встановлює критерії, що впливатимуть на визначення установ, відповідальних за 

розроблення Спеціальних настанов з добровільного впровадження систем управління 

охороною праці 

- забезпечує доступність національних та спеціальних настанов для працівників, 

роботодавців та їхніх представників 



 

Які обов’язки покладаються на роботодавця з управління охороною праці згідно з МОП-

СУОП 2001 «Настанова з систем управління охороною праці»? 

- розробляє критерії Спеціальних настанов з добровільного впровадження систем управління 

охороною праці 

- забезпечує функціонування системи управління охороною праці на рівні підприємства 

- переглядає Національну настанову з добровільного впровадження систем управління 

охороною праці 

- приймає Спеціальну настанову з добровільного впровадження систем управління охороною 

праці на національному рівні 

- залучає працівників та їхніх представників до участі в управлінні охороною праці 

- приймає Національну настанову з добровільного впровадження систем управління 

охороною праці 

 

Вкажіть відповіді, в яких неправильно зазначені способи підтвердження відповідності 

системи управління охороною праці міжнародному стандарту OHSAS 18001:2007 «Системи 

менеджменту охорони праці. Вимоги» 

- реєстрація сертифікації системи управління охороною праці у Міністерстві юстиції 

- проведення самооцінки і само декларування організацією 

- одержання підтвердження відповідності зацікавленими в організації сторонами, наприклад, 

споживачами 

- підтвердження сертифікації системи управління охороною праці у відомчому міністерстві 

- одержання підтвердження самодекларування зовнішньою щодо організації стороною 

- проведення сертифікації системи управління охороною праці зовнішньою організацією 

 

Як називається частина системи загального управління юридичною особою, що відповідає 

вимогам двох або більше міжнародних стандартів з систем управління та функціонує як 

єдине ціле? 

- продубльована система менеджменту 

- візуальна система менеджменту 

- інтегрована система менеджменту 

- послідовна система менеджменту 

- двоступенева система менеджменту 

- групова система менеджменту 

 

Як називається система управління охороною праці, яка передбачає впровадження однієї 

базової системи, до якої у подальшому можуть долучатися інші системи? 

- групова 

- двоступенева 

- послідовна 

- адитивна 

- розділена 

- індивідуальна 

 

Найбільш поширеними міжнародними системами управління юридичною особою, які 

формують інтегровані системи, є:  

- стандарти ISO серії 14000 з систем екологічного управління 

- стандарти ILO серії 12000 з систем управління якістю 

- стандарти OHSAS серії 9000 з систем управління здоров’ям 

- стандарти ISO серії 11000 з систем управління послугами 

- стандарти OHSAS серії 18000 з систем управління гігієною та безпекою праці 

- стандарти ILO серії 19000 з систем управління трудовими ресурсами 

 



Який міжнародний стандарт встановлює вимоги та рекомендації до розроблення і 

впровадження такої системи, яка забезпечує управління виробничими ризиками, їх 

попередження, створення безпечних і здорових умов праці, попередження травматизму на 

робочому місці, забезпеченні працездатності працівників? 

- стандарти ISO серії 14000 з систем екологічного управління 

- стандарти ILO серії 12000 з систем управління якістю 

- стандарти OHSAS серії 9000 з систем управління здоров’ям 

- стандарти ISO серії 11000 з систем управління послугами 

- стандарти OHSAS серії 18000 з систем управління гігієною та безпекою праці 

- стандарти ILO серії 19000 з систем управління трудовими ресурсами 

 

Як називається сукупність органів управління, які на основі законів та підзаконних 

нормативно-правових актів проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність щодо 

здійснення завдань і функцій управління з метою забезпечення здорових, безпечних і 

належних умов праці, запобігання травматизму та профзахворювань, а також дотримання 

прав працівників з охорони праці? 

- державний апарат з охорони праці 

- система державного устрою 

- система державного апарату 

- система державних органів з охорони праці 

- державний апарат з управління охороною праці 

- система управління охороною праці 

 

Які підсистеми формують систему управління охороною праці? 

- структурно-функціональна 

- інформаційно-поведінська 

- діагностична 

- формально-логічна 

- інтеграційна 

- попереджувальна 

 

В яких відповідях неправильно вказані основні функції системи управління охороною праці? 

- декларування робіт з охорони праці 

- прогнозування і планування робіт з охорони праці 

- стимулювання роботи з вдосконалення охорони праці 

- облік показників, аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці 

- сертифікація робіт з охорони праці 

- контроль за станом охорони праці та функціонуванням управлінням охороною праці 

 

Які існують види прогнозування робіт з охорони праці? 

- цільове 

- індивідуальне 

- короткострокове 

- довгострокове 

- віддалене 

- дистанційне 

 

Які існують рівні системи управління охороною праці? 

- особовий 

- міжгалузевий 

- місцевий 

- індивідуальний 

- галузевий 

- територіальний 



 

Які суб’єкти на загальнодержавному рівні реалізують систему управління охороною праці? 

- Верховна Рада України 

- Кабінет Міністрів України 

- Президент України 

- Конституційний Суд України 

- Адміністрація Президента України 

- Верховний Суд України 

 

Суб’єктом загальнодержавного управління охороною праці з спеціальною компетенцією є: 

- Кабінет Міністрів України 

- Національна тристороння соціально-економічна рада 

- Адміністрація Президента України 

- Комітет з нагляду за охороною праці 

- Інспекція праці 

- Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України 

 

Які з перелічених органів є вузькоспеціалізованими спеціальними суб’єктами, котрі 

здійснюють загальнодержавне управління охороною праці? 

- Міністерство соціальної політики України 

- Міністерство юстиції України 

- Міністерство внутрішніх справ України 

- Міністерство аграрної політики та продовольства України 

- Міністерство охорони здоров’я України 

- Міністерство доходів та зборів України 

 

Які існують суб’єкти на галузевому рівні системи управління охороною праці у сфері 

юриспруденції? 

- Кабінет Міністрів України 

- Міністерство юстиції України 

- Міністерство соціальної політики України 

- Президент України 

- Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України 

- Державна судова адміністрація України 

 

Які існують суб’єкти на територіальному рівні системи управління охороною праці?  

- місцеві державні адміністрації 

- організації роботодавців 

- територіальні відділення Міністерства соціальної політики України 

- територіальні відділення Міністерства охорони здоров’я України 

- органи місцевого самоврядування 

- професійні спілки 

 

Як називається частина загальної системи управління організацією, яка сприяє запобіганню 

нещасним випадкам та професійним захворюванням на виробництві, а також небезпеки для 

третіх осіб, що виникають у процесі господарювання, і включає в себе комплекс 

взаємопов’язаних заходів на виконання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з 

охорони праці?  

- система управління охороною праці на територіальному рівні 

- система управління охороною праці на локальному рівні 

- система управління охороною праці на місцевому рівні 

- система управління охороною праці на галузевому рівні 

- система управління охороною праці на національному рівні 

- система управління охороною праці на загальнодержавному рівні 



 

Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці» обов’язок роботодавця зі створення 

системи управління охороною праці на локальному рівні не передбачає:  

- створення відповідних служб і призначення посадових осіб,які забезпечують вирішення 

конкретних питань охорони праці 

- забезпечення виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що 

змінюються 

- затвердження міжнародних стандартів з систем управління охороною праці 

- впровадження прогресивних технологій, досягнень науки і техніки, засобів механізації та 

автоматизації виробництва 

- забезпечення належного утримання будівель і споруд,виробничого обладнання та 

устаткування, моніторингу за їх технічним станом 

- організація проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці 

 

Хто здійснює загальне управління охороною праці на локальному рівні від імені 

роботодавця? 

- керівник юридичної особи 

- служба охорони праці 

- профспілка 

- комісія з питань охорони праці 

- керівник структурного підрозділу юридичної особи 

- уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці 

 

Хто здійснює спеціальне управління охороною праці на локальному рівні від імені 

роботодавця? 

- керівник юридичної особи 

- служба охорони праці 

- профспілка 

- комісія з питань охорони праці 

- керівник структурного підрозділу юридичної особи 

- уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці 

 

Хто здійснює управління охороною праці на локальному рівні від імені працівників? 

- керівник юридичної особи 

- служба охорони праці 

- профспілка 

- комісія з питань охорони праці 

- керівник структурного підрозділу юридичної особи 

- уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці 

 

Хто здійснює спільне управління охороною праці на локальному рівні від імені працівників і 

роботодавців?  

- керівник юридичної особи 

- служба охорони праці 

- профспілка 

- комісія з питань охорони праці 

- керівник структурного підрозділу юридичної особи 

- уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці 

 

З метою обговорення заходів щодо розробки, впровадження та удосконалення системи 

управління охороною праці на локальному рівні можуть створюватися координаційні ради, 

до складу яких входять представники: 

- служби охорони праці 

- комітету з охорони праці 



- службовців 

- робітників 

- профспілки 

- комісії з питань охорони праці 

 

В яких документах повинні бути викладені структура та завдання системи управління 

охороною праці на локальному рівні, порядок взаємодії структурних підрозділів з питань 

охорони праці, періодичність і порядок внутрішніх перевірок? 

- Дисциплінарному статуті 

- Правилах внутрішнього трудового розпорядку 

- Положенні про систему управління охороною праці на локальному рівні 

- Посадових інструкціях 

- Трудових договорах 

- Настанови з системи якості 

 

Обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактору 

чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких 

заподіяно шкоду здоров’ю, або настання смерті, це: 

- професійне захворювання;ѐ 

- нещасний випадок; 

- інвалідність працівника; 

- виробнича аварія; 

- часткова непрацездатність; 

- карантин на виробництві 

 

У вищенаведеному переліку назвіть обставини настання нещасного випадку. 

- під час перебування працівника на робочому місці на території установи; 

- виконання роботи на підприємстві у не робочий час за власною ініціативою; 

- проїзд на роботу на транспорті, який належить працівникові; 

- настання нещасного випадку під час відпустки працівника; 

- під час виконання завдання роботодавця у неробочий час; 

- настання нещасного випадку під час святкування корпоративну; 

 

У вищенаведеному переліку назвіть обставини настання нещасного випадку: 

- під час навчання за скеруванням державної служби зайнятості; 

- у період тимчасової непрацездатності працівника; 

- перебування працівника на території підприємства під час перерви для відпочинку і 

харчування; 

- перебування працівника підчас перерви для відпочинку і харчування за межами 

підприємства; 

- під час перебування працівника на огляді у МСЕК 

- виконання завдання роботодавців у вихідні та робочі дні за розпорядженням роботодавця; 

 

Нещасним вважатиметься випадок, який настав під час виконання працівником трудових 

обов’язків за режимом роботи установи, починаючи з моменту прибуття працівника до 

установи і до його вибуття, який повинен фіксуватися відповідно до: 

- колективного договору; 

- посадової інструкції працівника; 

- правил внутрішнього трудового розпорядку; 

- положенням про персонал підприємства; 

- галузевої угоди; 

- Закону України «Про оплату праці»; 

 



Обов’язковою умовою настання нещасного випадку на виробництві є втрата працівником в 

наслідок небезпечного факту працездатності не менше як на: 

- один день; 

- два дні; 

- три дні; 

- п’ять днів; 

- сім днів; 

- десять днів; 

 

Назвіть установу відповідальну за впровадження заходів запобігання та профілактики 

нещасних випадків та професійних захворювань в Україні: 

- Пенсійний фонд; 

- Міністерство соціальної політики України; 

- Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань в Україні; 

- обласна державна адміністрація; 

- служба охорони праці; 

- Кабінет Міністрів України; 

 

Під яким номером правильно названі види розслідування нещасних випадків на виробництві: 

- особливе; 

- спеціальне; 

- довільне; 

- загальне; 

- планове; 

- комісійне; 

 

Вкажіть на законодавчий акт, яким передбачено умови проведення розслідування нещасного 

випадку: 

- Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від тимчасової 

втрат працездатності та витрати зумовлених похованнями»; 

- Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 

виробництві, запровадженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 

року № 1232; 

- Закон України «Про розслідування нещасних випадків на виробництві»; - - - Типове 

положення про службу охорони праці, з не Наказом Державного Комітету України з нагляду 

за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255 

- Закон України «Про розслідування та облік аварій та нещасних випадків на виробництві; 

- Закон України «Про соціальне страхування в Україні» 

 

У загальному порядку розслідується нещасний випадок 

- який трапився з двома працівниками; 

- який трапився з трьома працівниками працівником; 

- який трапився з одним працівником за умови, що йому не загрожує інвалідність; 

- який трапився з одним працівником, якому загрожує інвалідність; 

- який трапився з двома працівника, яким загрожує інвалідність 

- який трапився з двома працівниками, яким не загрожує інвалідність; 

 

У загальному порядку розслідуються нещасні випадки, які: 

- пов’язані із зникненням двох, або більше людей; 

- зумовлені смертю трьох, або більше працівників; 

- не пов’язані із зникненням потерпілого; 

- спричинили зникнення двох і більше людей; 

- не пов’язані із смертю потерпілого; 



- пов’язані із смертю потерпілого; 

 

Назвіть суб’єкта, на якого накладається обов’язок загального розслідування нещасного 

випадку: 

- державна служба з надзвичайних ситуацій; 

- державна служба з промислової безпеки та гірничого нагляду; 

- фонд соціального страхування з нещасних випадків на виробництві; 

- служба охорони праці роботодавця; 

- роботодавець; 

- рада трудового колективу; 

 

Назвіть суб’єктів, яким роботодавець зобов’язаний повідомити про нещасний випадок (та 

початок загального розслідування) 

- фондові соціального страхування від нещасних випадків на виробництві; 

+керівникові первинної профспілкової організації; 

- голові обласної державної адміністрації; 

- голові місцевого загального суду; 

- міністру охорони здоров’я; 

- в обласну прокуратуру; 

 

Протягом якого часу, роботодавець зобов’язаний повідомити керівника установи де працює 

потерпілий про нещасний випадок, який трапився з ним, та його загальне розслідування: 

- протягом 24 годин; 

- впродовж 12 годин; 

- не пізніше 10 годин; 

- як правило через 6 годин; 

- негайно, але не пізніше 3 годин; 

- не пізніше 1 години; 

 

Назвіть час створення комісії із загального розслідування нещасного випадку: 

- не пізніше двох годин; 

- впродовж доби; 

- як правило впродовж календарного тижня; 

- впродовж двох годин; 

- впродовж двох днів; 

- не пізніше трьох днів; 

 

Назвіть чисельність комісії із загального розслідування нещасного випадку: 

- не менше 3 осіб; 

- не менше 4 осіб; 

- не менше 5 осіб; 

- не менше 6 осіб; 

- не менше 7 осіб; 

- не менше 10 осіб; 

 

Які із нижчеперелічених посадових осіб входять до складу комісій із загального 

розслідування нещасного випадку: 

- представник фонду соціального страхування від нещасних випадків; 

- безпосередній керівник робіт; 

- представник генеральної прокуратури; 

- представник місцевого суду за місцем розташування установи; 

- потерпілий; 

- представник первинної профспілкової організації, а у випадку її відсутності – 

уповноважена працівниками особа з питань охорони праці; 



 

Назвіть суб’єктів, які не входять до складу комісії із загального розслідування нещасного 

випадку, але мають право приймати участь у її роботі: 

- роботодавець; 

- посадова особа, на яку роботодавцем покладено функції з охорони праці; 

- представник фонду соціального страхування від нещасних випадків; 

- потерпілий; 

- представник фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності; 

- представник потерпілого; 

 

Назвіть повноваження членів комісії із загального розслідування нещасного випадку: 

- опитувати роботодавця та його працівників; 

- звертатись до суду з метою захисту прав потерпілого; 

- скеровувати потерпілого на огляд у МСЕК; 

- роботи запити, пов’язані із загальним розслідуванням; 

- складати обов’язкові для роботодавця приписи щодо охорони праці; 

- скеровувати потерпілого на санаторно-курортне лікування 

 

Впродовж якого часу комісія із загального розслідування нещасного випадку зобов’язана 

оглянути місце нещасного випадку: 

- впродовж 3 календарних днів з часу утворення; 

- впродовж 3 робочих днів з часу утворення; 

- впродовж 3 робочих днів з часу першого засідання; 

- впродовж 4 календарних з часу утворення; 

- впродовж 4 календарних днів з часу першого засідання; 

- впродовж 4 робочих днів з часу утворення; 

 

Який документ повинна скласти комісія із загального розслідування нещасного випадку, 

якщо він пов'язаний із таким випадком: 

- акт за формою Н – 1; 

- акт за формою Н – 5; 

- акт за формою Н – 10; 

- акт за формою П – 3; 

- акт за формою П – 5; 

- акт за формою П – 10; 

 

Назвіть суб’єкта, яки затверджує акт про нещасний випадок пов'язаний із виробництвом: 

- представник фонду страхування від нещасних випадків; 

- представник фонду соціального страхування від нещасних випадків; 

- голова комісії; 

- усі члени комісії; 

- роботодавець; 

- керівник служби охорони праці роботодавця; 

 

Вкажіть на обставини, які не можуть бути визнані нещасним випадком на виробництві: 

- використання транспортних засобів роботодавця без його відома в особистих цілях 

працівника; 

- настання нещасного випадку під час перерви на території установи; 

- погіршення стану здоров’я внаслідок отруєння алкоголем; 

- під час виконання трудових обов’язків; 

- під час прямування на роботу транспортом роботодавця; 

- використання інструментів та матеріалів з відома роботодавця; 

 

 



Припис щодо повторного проведення роботодавцем загального розслідування може видати 

посадова особа: 

- суду за місцем фактичного розташування роботодавця; 

- суду за місце реєстрації роботодавця; 

- фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності; 

- служби охорони праці роботодавця; 

- Держгірпромнагляду; 

- комісії з охорони праці на підприємстві; 

 

Наслідком оскарження до суду рішення посадової особи Держгірпромнагляду про повторне 

розслідування нещасного випадку є: 

- є призупинення його дій; 

- ніяких наслідків не настає; 

- притягнення роботодавця до дисциплінарної відповідальності; 

- виплата роботодавцем страхового відшкодування заподіяної шкоди; 

- скасування державної реєстрації роботодавця; 

- призупинення роботи роботодавця; 

 

Назвіть випадки проведення спеціального розслідування нещасного випадку: 

- у разі настання нещасного випадку із смертельними наслідками; 

- у разі настання нещасного випадку який спричинився до тимчасової непрацездатності 

працівника понад 3 робочі дні; 

- у разі настання нещасного випадку, який спричинився до тимчасової непрацездатності 

працівника понад 3 календарні дні; 

- у разі нещасного випадку з одним працівником без загрози настання ризику інвалідності; 

- у разі настання групового нещасного випадку; 

- у разі професійного захворювання працівника; 

 

За загальним правилом спеціальне розслідування нещасних випадків, які спричинили тяжкі 

наслідки проводиться за рішенням: 

- роботодавця; 

- фонду соціального страхування від нещасних випадків; 

- спроби охорони праці роботодавця; 

- державної служби з надзвичайних ситуацій; 

- обласної державної адміністрації; 

- Держгірпромнагляду; 

 

Віднесення нещасних випадків до таких, що спричинили тяжкі наслідки здійснюється 

відповідно до: 

- Закону України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань, які причинили втрату працездатності; 

- Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження переліку професійних захворювань»; 

- Закон України про охорону праці. 

- класифікатора розподілу правил за ступенем тяжкості; 

- рішення органів державної служби з надзвичайних ситуацій; 

- переліку правил виробничого походження; 

 

Назвіть строк проведення спеціального розслідування нещасного випадку: 

- 5 робочих днів; 

- 7 робочих днів; 

- 10 робочих днів; 

- 15 робочих днів; 

- календарний місяць; 

- 60 робочих днів; 



 

Факт перебування потерпілого у трудових відносинах, якщо відповідні документи 

роботодавцем не оформлені, підтверджується: 

- комісію по трудових спорах; 

- фондом соціального страхування від нещасних випадків; 

- пенсійним фондом; 

- у судовому порядку; 

- Держгірпромнаглядом; 

- державною службою з надзвичайних ситуацій; 

 

Спеціальна комісія під час розслідування нещасного випадку зобов’язана: 

- внести нещасний випадок до єдиного реєстру нещасних випадків в Україні; 

- забезпечити потерпілих медикаментами на весь час лікування; 

- провести виплату допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю; 

- з’ясувати обставини і причини настання нещасного випадку; 

- визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці; 

- зобов’язати працівників пройти позаплановий медичний огляд; 

 

У випадку необхідності, за рішенням спеціальної комісії, з метою проведення лабораторних 

досліджень, випробувань, встановлення причин нещасного випадку, утворюється: 

- слідча комісія; 

- підкомісія слідчої комісії; 

- експертна комісія; 

- експертна комісія; 

- .комісія Держгірпромнагляду; 

- комісія державної служби з надзвичайних ситуацій; 

 

Витрати пов’язані з роботою спеціальної комісії компенсує: 

- обласна державна адміністрація; 

- міська,селищна, сільська рада із позабюджетних коштів; 

- Держгірпромнагляду; 

- фонду соціального страхування від нещасних випадків; 

- роботодавець; 

- страхова компанія; 

 

вставте пропущені словосполучення: «У разі незгоди із змістом акта (актів) член спеціальної 

комісії підписує його (їх) із відміткою про __________ , яку _________. 

- наявність окремої думки; 

- наявність особливої позиції; 

- відсутність власної позиції; 

- викладає у формі спеціального листа; 

- викладає письмово; 

- надсилає окремо у Фонд соціального страхування від нещасних випадків; 

 

 

Якщо спеціальна комісія зробить висновок, що зникнення особи спричинене нещасним 

випадком, то складає акт за формою __________, який надсилається ___________. 

- Н – 1; 

- П – 3; 

- Н – 5 

- сім’ї потерпілого, або особі уповноваженій представляти її інтереси; 

- у Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; 

- органи запису актів громадського стану; 

 



Повторне (додаткове) спеціальне розслідування проводиться у випадку: 

- незгоди роботодавця із персональним складом комісії; 

- незгоди потерпілого, або його представника із висновками комісії щодо обставин і причин 

настання нещасного випадку; 

- незгоди роботодавця із утворенням експертної комісії; 

- незгоди працівників державної служби з надзвичайних ситуацій щодо тривалості 

проведення розслідування; 

- відсутності одностайності у затвердженні актів за формою Н – 1 та 

Н – 5 

- ухвали господарського суду; 

 

 

Рішення спеціальної комісії щодо повторного (додаткового) розслідування може бути 

оскаржене: 

- до Держгірпромнагляду; 

- до Державної служби з надзвичайних ситуацій; 

- в обласну державну адміністрацію; 

- у судовому порядку; 

- в органах Міністерства охорони здоров’я; 

- Фонд соціального страхування від нещасних випадків; 

 

Під яким номером правильно позначено законодавчий акт який передбачає перелік 

професійних захворювань: 

- Закон України про загальнообов’язкове державне страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності; 

- Закон України про охорону праці; 

- Закон України про перелік професійних захворювань; 

- Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження переліку професійних 

захворювань; 

- Постанова кабінету Міністрів України про загальні та інші захворювання у сфері охорони 

праці; 

- Постанова Кабінету Міністрів України про захист населення від професійних захворювань; 

 

 

Вкажіть на суб’єкта, який складає повідомлення про професійне захворювання за формою П 

– 3: 

- Лікарсько-консультативна комісія; 

- МСЕК; 

- лікувально-профілактичний заклад загального профілю; 

- роботодавець; 

- спеціальні лікувально-профілактичні заклади; 

- органи Держгірпромнагляду; 

 

Назвіть суб’єктів, яким надається повідомлення про професійне захворювання за формою П 

– 3: 

- керівникові служби охорони праці установи, де працював потерпілий; 

- органам прокуратури; 

- суд, за місцем проживання потерпілого; 

- керівникові установи, шкідливі виробничі фактори якої призвели до виникнення 

професійного захворювання; 

- Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; 

- профпатологу, який скеровує хворого до спеціального лікувально-профілактичного 

закладу; 

 



 

Назвіть осіб, які ініціюють розслідування професійного захворювання: 

- голова обласної державної адміністрації; 

- керівник органу Держгірпромнагляду; 

- Головний державний санітарний лікар АР Крим; 

- керівник відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; 

- потерпілий, або його уповноважений; 

- керівник служби охорони праці підприємства, установи, організації; 

 

 

До комісії із розслідуванням причин виникнення професійного захворювання входять 

представники: 

- служби пожежної безпеки; 

- міністерство юстиції; 

- потерпілого; 

- роботодавця; 

- лікувально-профілактичного закладу; 

- міністерства оборони; 

 

 

За загальним правилом розслідування причин професійного захворювання проводиться 

комісією протягом ___________________.після її утворення 

- календарного місяця; 

- 15 робочих днів; 

- 15 календарних днів; 

- 10 робочих днів; 

- 7 календарних днів; 

- 5 робочих днів; 

 

 

Розслідування причин професійного захворювання може бути продовжено, але не більше як 

на _________________. 

- десять днів; 

- п’ять днів; 

- календарний тиждень; 

- 20 днів; 

+один місяць; 

- 2 місяці; 

 

 

В обов’язки комісії із розслідування професійного захворювання входить: 

- розслідувати причини виникнення професійного захворювання; 

- створити комісію експертів з профзахворювання, причини якого розслідуються; 

- притягнення роботодавця до юридичної відповідальності; 

- усунути причину професійного захворювання; 

- надати потерпілому медичну допомогу; 

- скласти акт розслідування нещасного випадку на виробництві; 

 

 

За результатами розслідування професійного захворювання комісія складає акт за формою: 

- Н – 1; 

- Н – 5; 

- П – 6; 

- П – 4; 



- П – 2; 

- П – 3; 

 

Акт розслідування хронічного професійного захворювання зберігається в закладі державної 

санітарно - епідеміологічної служби, Фонді соціального страхування від нещасних випадків 

впродовж _________, а в інших організаціях - __________________. 

- 25 років; 

- 34 років; 

- 45 років; 

- не менше 1 року; 

- не менше строку, необхідного для вжиття визначених у ньому профілактичних заходів; 

- до часу припинення трудових відносин із потерпілими; 

 

 

Небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об’єкті, території або акваторії 

загрозу для життя і здоров’я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, 

інженерних комунікацій, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або 

транспортного процесу чи завдає шкоди навколишньому природному середовищу, це – 

- нещасний випадок на виробництві; 

- виробнича катастрофа; 

- професійне захворювання; 

- професійний ризик; 

- нормальний виробничо-господарський ризик; 

- аварія; 

 

 

Вкажіть на ознаки, які характеризують аварії першої категорії: 

- смертельна травма 3 осіб; 

- ризику інвалідності зазнало 2 осіб; 

- збільшилася більш ніж як у 10 разів концентрація забруднюючих речовин у навколишньому 

природному середовищі; 

- професійного захворювання зазнало 10 осіб; 

- спричинено викид отруйних, радіоактивних та небезпечних речовин за межі санітарно – 

захисної зони підприємства; 

- збільшилося у 3 рази концентрація забруднюючих речовин у навколишньому природному 

середовищі; 

 

Назвіть ознаки, які характеризують аварії другої категорії: 

- тимчасової непрацездатності зазнало більше 10 осіб; 

- смертельно травмовано 2 особи; 

- спричинено викид отруйних, радіоактивних та небезпечних речовин; 

- зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об’єкта, що створило загрозу для життя 

і здоров’я працівників цеху, дільниці з чисельністю працівників 100 і більше осіб; 

- збільшилися більш як у 3 рази концентрація забруднюючих речовин у навколишньому 

природному середовищі; 

- смертельно травмовано до 5 осіб або травмовано від 4 до 10 осіб. 

 

Головою комісії з розслідування аварій призначається: 

- голова обласної державної адміністрації; 

- голова районної державної адміністрації; 

- керівник служби охорон праці роботодавця; 

- роботодавець; 

- представник територіального органу Держгірпромнагляду; 

- представник міністерства з надзвичайних ситуацій; 



 

За результатами розслідування аварій роботодавець видає наказ на, яким на підставі 

висновків комісія затверджує: 

- новий склад комісії з охорони праці; 

- перелік осіб, яких необхідно включити до служби охорони праці; 

- план заходів щодо запобігання подібних аварій; 

- порядок відшкодування шкоди заподіяної потерпілим від аварії; 

- перелік осіб, які найбільше доклали зусиль для ліквідації наслідків аварії та їх преміювання; 

- кошторис витрат на ліквідацію наслідків аварії. 

 

Комісія із розслідування аварій зобов’язана протягом _____ днів провести розслідування 

обставин і причин аварії. 

 

Комісія із розслідування аварій зобов’язана скласти акт за формою_______. 

 

Назвіть суб’єкта, який може продовжити строк розслідування аварії з метою проведення 

додаткових досліджень або експертизи: 

- орган, який утворив комісію із розслідування аварій; 

- роботодавець; 

- служби охорони праці; 

- комісія з питань охорони праці; 

- керівник підприємства, установи, організації. 

- апеляційний суд. 

 

Обов’язок створити умови праці на робочому місці в кожному структурному підрозділі 

відповідно до нормативно-правових актів покладаються на: 

- працівника; 

- комісію з охорони праці; 

- інспекцію з охорони праці; 

- роботодавця; 

- засновника підприємства; 

- спеціаліста з охорони праці. 

 

У Гігієнічній класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів 

виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу умови праці 

визначаються як –  

- умови трудового договору; 

- права і обов’язки працівників; 

- сукупність факторів трудового процесу і виробничого середовища, у якому здійснюється 

діяльність людини; 

- сукупність факторів довкілля, яке оточує людину в процесі її життя; 

- чинники, що впливають на життя і здоров'я працівника; 

- належні, безпечні та нешкідливі виробничі чинники. 

 

Умови праці працівників юридичних професій поділяються на: 

- санітарно-гігієнічні умови; 

- температурні умови; 

- соціально-психологічні умови; 

- інформаційні умови; 

- фізичні умови; 

- художні умови. 

 

Умови праці працівників юридичних професій поділяються на: 

- психофізіологічні умови; 



- температурні умови; 

- естетичні умови; 

- інформаційні умови; 

- фізичні умови; 

- художні умови. 

 

Умови праці працівників юридичних професій поділяються на: 

- психофізіологічні умови; 

- температурні умови; 

- санітарно-гігієнічні умови; 

- інформаційні умови; 

- фізичні умови; 

- художні умови. 

 

Умови праці працівників юридичних професій поділяються на: 

- психофізіологічні умови; 

- температурні умови; 

- соціально-психологічні умови; 

- інформаційні умови; 

- фізичні умови; 

- художні умови. 

 

Умови праці працівників юридичних професій поділяються на: 

- соціально-психологічні умови; 

- температурні умови; 

- естетичні умови; 

- інформаційні умови; 

- фізичні умови; 

- художні умови. 

 

Умови праці працівників юридичних професій поділяються на: 

- санітарно-гігієнічні умови; 

- температурні умови; 

- психофізіологічні умови; 

- інформаційні умови; 

- фізичні умови; 

- художні умови. 

 

Умови праці працівників юридичних професій поділяються на: 

- психофізіологічні умови; 

- температурні умови; 

- санітарно-гігієнічні умови; 

- інформаційні умови; 

- фізичні умови; 

- художні умови. 

 

За підручником «Охорона праці в галузі юриспруденції» працездатність це –  

- постійний контакт із людьми, підвищена відповідальність за виконання завдань; 

- спеціальні правила, норми та інструкції з охорони праці і виробничої санітарії; 

- потенційна можливість людини здійснювати фізичну (фізична працездатність) або 

(розумова працездатність) роботу за певний проміжок часу; 

- нервове напруження, що проявляється у складності розрахунків, високій відповідальності, 

інтелектуальному навантаженні тощо; 



- монотонність роботи, що проявляється у багаторазовості, повторенні одноманітних 

короткочасних операцій тощо; 

- фізичне зусилля, що проявляється у пересуванні або підтримуванні вантажів, зусилля 

натиску на предмет праці тощо. 

 

За рекомендаціями Міжнародної організації праці, основними групами факторів 

виробничого середовища, що впливають на працездатність людини і викликають у неї втому 

є: 

- генетична схильність працівника; 

- стан здоров'я працівника; 

- фізичне зусилля; 

- нервове напруження; 

- вид діяльності роботодавця; 

- способи виготовлення продукції. 

 

За рекомендаціями Міжнародної організації праці, основними групами факторів 

виробничого середовища, що впливають на працездатність людини і викликають у неї втому 

є: 

- генетична схильність працівника; 

- стан здоров'я працівника; 

- темп роботи; 

- робоче розташування; 

- вид діяльності роботодавця; 

- способи виготовлення продукції. 

 

За рекомендаціями Міжнародної організації праці, основними групами факторів 

виробничого середовища, що впливають на працездатність людини і викликають у неї втому 

є: 

- генетична схильність працівника; 

- стан здоров'я працівника; 

- монотонність роботи; 

- забрудненість повітря; 

- вид діяльності роботодавця; 

- способи виготовлення продукції. 

 

 

За рекомендаціями Міжнародної організації праці, основними групами факторів 

виробничого середовища, що впливають на працездатність людини і викликають у неї втому 

є: 

- генетична схильність працівника; 

- стан здоров'я працівника; 

- температура, вологість, теплове випромінювання в робочій зоні; 

- виробничий шум; 

- вид діяльності роботодавця; 

- способи виготовлення продукції. 

 

За рекомендаціями Міжнародної організації праці, основними групами факторів 

виробничого середовища, що впливають на працездатність людини і викликають у неї втому 

є: 

- генетична схильність працівника; 

- стан здоров'я працівника; 

- виробничий шум; 

- освітленість у робочій зоні; 

- вид діяльності роботодавця; 



- способи виготовлення продукції. 

 

За рекомендаціями Міжнародної організації праці, основними групами факторів 

виробничого середовища, що впливають на працездатність людини і викликають у неї втому 

є: 

- генетична схильність працівника; 

- стан здоров'я працівника; 

- забрудненість повітря; 

- вібрація, обертання, поштовхи на робочому місця; 

- вид діяльності роботодавця; 

- способи виготовлення продукції. 

 

За рекомендаціями Міжнародної організації праці, основними групами факторів 

виробничого середовища, що впливають на працездатність людини і викликають у неї втому 

є: 

- генетична схильність працівника; 

- стан здоров'я працівника; 

- робоче розташування; 

- забрудненість повітря; 

- вид діяльності роботодавця; 

- способи виготовлення продукції. 

 

За рекомендаціями Міжнародної організації праці, основними групами факторів 

виробничого середовища, що впливають на працездатність людини і викликають у неї втому 

є: 

- генетична схильність працівника; 

- стан здоров'я працівника; 

- монотонність роботи; 

- виробничий шум; 

- вид діяльності роботодавця; 

- способи виготовлення продукції. 

 

За рекомендаціями Міжнародної організації праці, основними групами факторів 

виробничого середовища, що впливають на працездатність людини і викликають у неї втому 

є: 

- генетична схильність працівника; 

- стан здоров'я працівника; 

- фізичне зусилля; 

- забрудненість повітря; 

- вид діяльності роботодавця; 

- способи виготовлення продукції. 

 

За рекомендаціями Міжнародної організації праці, основними групами факторів 

виробничого середовища, що впливають на працездатність людини і викликають у неї втому 

є: 

- генетична схильність працівника; 

- стан здоров'я працівника; 

- нервове напруження; 

- освітленість у робочій зоні; 

- вид діяльності роботодавця; 

- способи виготовлення продукції. 

 

 

Стан гіпокінезії, що може бути викликаний несприятливими умовами праці це –  



- зменшення працездатності працівника в результаті трудової діяльності; 

- стан втоми працівника, що викликаний несприятливими виробничими факторами; 

- стан здоров'я працівника, що зумовлений виробничим травмами на підприємстві; 

- висока внутрішня мотивація, велика міра юридичної та етико-психологічної 

відповідальності працівника; 

- шкідливі умови праці, які характеризуються наявністю факторів середовища і процесу 

праці, рівні яких перевищують гігієнічні нормативи і можуть мати негативний вплив на 

організм працівника; 

- такий функціональний стан, який розвивається під впливом тривалого обмеження м’язової 

активності людини. 

 

Небезпечними умовами праці є такі: 

- за яких зберігається стан здоров'я працівників і їхня працездатність підтримується на 

високому рівні; 

- за яких параметри факторів виробничого середовища не перевищують установлених 

гігієнічних нормативів; 

- які характеризуються наявністю факторів середовища і процесу праці, рівні яких 

перевищують гігієнічні нормативи і можуть мати негативний вплив на організм працівника; 

- що характеризуються таким рівнем небезпечності факторів, коли їхній вплив протягом 

робочої зміни створює великий ризик виникнення важких форм гострих професійних 

захворювань, отруєнь, ушкоджень, загрози для життя та здоров'я працівника; 

- що характеризуються монотонністю праці, багаторазовістю повторення одноманітних 

короткочасних операцій, дій, циклів; 

- що характеризуються нервовим напруженням, тобто складністю розрахунків, високою 

відповідальністю, інтелектуальним навантаженням. 

 

Оптимальними умовами праці є такі: 

- за яких зберігається стан здоров'я працівників і їхня працездатність підтримується на 

досить високому рівні; 

- за яких параметри факторів виробничого середовища не перевищують установлених 

гігієнічних нормативів; 

- які характеризуються наявністю факторів середовища і процесу праці, рівні яких 

перевищують гігієнічні нормативи і можуть мати негативний вплив на організм працівника; 

- що характеризуються таким рівнем небезпечності факторів, коли їхній вплив протягом 

робочої зміни створює великий ризик виникнення важких форм гострих професійних 

захворювань, отруєнь, ушкоджень, загрози для життя та здоров'я працівника; 

- що характеризуються монотонністю праці, багаторазовістю повторення одноманітних 

короткочасних операцій, дій, циклів; 

- що характеризуються нервовим напруженням, тобто складністю розрахунків, високою 

відповідальністю, інтелектуальним навантаженням. 

 

Допустимими умовами праці є такі: 

- за яких зберігається стан здоров'я працівників і їхня працездатність підтримується на 

високому рівні; 

- за яких параметри факторів виробничого середовища не перевищують установлених 

гігієнічних нормативів; 

- які характеризуються наявністю факторів середовища і процесу праці, рівні яких 

перевищують гігієнічні нормативи і можуть мати негативний вплив на організм працівника; 

- що характеризуються таким рівнем небезпечності факторів, коли їхній вплив протягом 

робочої зміни створює великий ризик виникнення важких форм гострих професійних 

захворювань, отруєнь, ушкоджень, загрози для життя та здоров'я працівника; 

- що характеризуються монотонністю праці, багаторазовістю повторення одноманітних 

короткочасних операцій, дій, циклів; 



- що характеризуються нервовим напруженням, тобто складністю розрахунків, високою 

відповідальністю, інтелектуальним навантаженням. 

 

Шкідливими умовами праці є такі: 

- за яких зберігається стан здоров'я працівників і їхня працездатність підтримується на 

високому рівні; 

- за яких параметри факторів виробничого середовища не перевищують установлених 

гігієнічних нормативів; 

- які характеризуються наявністю факторів середовища і процесу праці, рівні яких 

перевищують гігієнічні нормативи і можуть мати негативний вплив на організм працівника; 

- що характеризуються таким рівнем небезпечності факторів, коли їхній вплив протягом 

робочої зміни створює великий ризик виникнення важких форм гострих професійних 

захворювань, отруєнь, ушкоджень, загрози для життя та здоров'я працівника; 

- що характеризуються монотонністю праці, багаторазовістю повторення одноманітних 

короткочасних операцій, дій, циклів; 

- що характеризуються нервовим напруженням, тобто складністю розрахунків, високою 

відповідальністю, інтелектуальним навантаженням. 

 

За ступенем доступності для відвідувачів і співробітників суду приміщення будинку суду 

класифікуються на: 

- приміщення вільного доступу – вестибюльна група приміщень, зали судових засідань, 

приймальня суду, тощо; 

- приміщення службового призначення, доступ до якої дозволяється тільки суворо 

обмеженому колу співробітників суду, зокрема приміщення для конвою та підсудних; 

- приміщення таємного призначення, доступ до яких дозволяється лише суддям вищих судів; 

- приміщення захисного призначення, доступ до яких дозволяється лише захисникам та 

адвоката; 

- приміщення рекреаційного призначення, призначені для відпочинку та розвантаження 

відвідувачів суду та адвокатів; 

- складські приміщення, доступ у які дозволено лише комунальникам. 

 

За ступенем доступності для відвідувачів і співробітників суду приміщення будинку суду 

класифікуються на: 

- приміщення службового призначення, доступ до яких дозволяється лише співробітникам 

суду і які спрямовані на забезпечення організації та обслуговування судочинства; 

- приміщення службового призначення, доступ до якої дозволяється тільки суворо 

обмеженому колу співробітників суду, зокрема приміщення для конвою та підсудних; 

- приміщення таємного призначення, доступ до яких дозволяється лише суддям вищих судів; 

- приміщення захисного призначення, доступ до яких дозволяється лише захисникам та 

адвоката; 

- приміщення рекреаційного призначення, призначені для відпочинку та розвантаження 

відвідувачів суду та адвокатів; 

- складські приміщення, доступ у які дозволено лише комунальникам. 

 

У судових установах зі штатною чисельністю __ і більше суддів має бути заплановано 

розміщення буфету з розрахунку одне посадкове місце на 4-5 співробітників. 

 

Площа приміщення залу для приймання їжі у судових установах зі штатною чисельністю сім 

і більше суддів має становити не менше ____ метрів квадратних. 

 

Для забезпечення нотаріальної таємниці у приміщенні приватного нотаріуса можуть 

перебувати: 

- особи, діяльність яких не пов’язана з учиненням нотаріальних дій; 



- особи, які за договором з приватним нотаріусом виконують роботи із забезпечення 

діяльності приватного нотаріуса; 

- особи, які проходять стажування у нотаріуса; 

- інші нотаріуси за умови, що вони працюють в одному кабінеті із нотаріусом; 

- особи, що за договором із приватним нотаріусом здійснюють підприємницьку діяльність; 

- працівники банківських установ для надання послуг з обслуговування клієнтів. 

 

 

Кожен нотаріус повинен мат окремий робочий кабінет площею не менше ніж __  метрів 

квадратних. 

 

 

У кожного нотаріуса повинен бути ______ для зберігання печаток, штампів та спеціальних 

бланків нотаріальних документів 

- окремий пластиковий сейф; 

- окрема облаштована шафа; 

- окремий вогнестійкий сейф; 

- окрема шухляда з ключем; 

- спеціальний металевий стіл; 

- виділений спеціальний блок. 

 

Під час роботи з персональним комп’ютером юристам потрібно враховувати такі небезпечні 

і шкідливі фактори: 

- наявність шуму та вібрації; 

- м’яке рентгенівське випромінювання; 

- підвищений рівень вологості; 

- яскраве електричне освітлення; 

- застарілість програмного забезпечення; 

- величезне емоційне напруження. 

 

Під час роботи з персональним комп’ютером юристам потрібно враховувати такі небезпечні 

і шкідливі фактори: 

- наявність пилу, озону, оксидів азоту і аероіонізації; 

- електромагнітне випромінювання; 

- підвищений рівень вологості; 

- яскраве електричне освітлення; 

- застарілість програмного забезпечення; 

- величезне емоційне напруження. 

 

Під час роботи з персональним комп’ютером юристам потрібно враховувати такі небезпечні 

і шкідливі фактори: 

- електростатичне поле між екраном в оператором; 

- ультрафіолетове й інфрачервоне випромінювання; 

- підвищений рівень вологості; 

- яскраве електричне освітлення; 

- застарілість програмного забезпечення; 

- величезне емоційне напруження. 

 

Монітор та клавіатура на робочому місці юриста мають розташовуватись на оптимальній 

відстані від очей користувача, але не ближче ніж _____  мм з урахуванням розміру 

алфавітно-цифрових знаків та символів. 

 

Електробезпека – це система організаційних та технічних заходів і засобів  ______ 



- що забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного впливу електричного 

струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики; 

- що передбачають утримання, експлуатацію та обслуговування електроустановок відповідно 

до вимог; 

- щодо відповідальності за справний стан і експлуатацію електрогосподарства з числа 

інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку4 

- щодо забезпечення проведення приймально-здавальних та профілактичних випробувань та 

вимірювань електроустановок згідно з правилами технічної експлуатації; 

- щодо забезпечення проведення технічного огляду електроустановок; 

- забезпечення перевірки знань працівників із правил безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів. 

 

З метою забезпечення належного рівня електробезпеки один раз на ___  р. роботодавець 

організовує проведення підтвердження відповідності обладнання нормативним та 

експлуатаційним вимогам стану безпеки електроустановок. 

 

Мікрокліматом виробничих приміщень за підручником «Охорона праці в галузі 

юриспруденції» вважаються умови 

- пов’язані із забезпеченням належного рівня електробезпеки в цих приміщеннях; 

- внутрішнього середовища цих приміщень, що впливають на тепловий обмін працівників з 

оточенням; 

- що закріплюють зміни стану організму людини в процесі різних форм трудової діяльності 

та формують найбільш сприятливі режими праці і відпочинку; 

- що характеризуються участю у трудових процесах органів чуття, памяті, мислення, емоцій і 

вольових зусиль; 

- що забезпечують ступінь емоційного навантаження на організм, що зумовлюється 

переважно інтенсивністю роботи мозку з отримання й опрацювання інформації, визначає 

напруженість праці; 

- щодо колірного оформлення інтер’єрів приміщень і робочих місць юристів. 

 

Права на носіння вогнепальної коротко ствольної зброї та боєприпасів до неї не мають: 

- Народні депутати України; 

- члени Кабінету Міністрів України; 

- прокурори; 

- судді; 

- депутати органів місцевого самоврядування; 

- члени народної дружини. 

 

У відповідності із Кодексом Цивільного захисту, відсутність неприпустимого ризику 

виникнення і розвитку пожеж та пов’язаної з ними можливості завдання шкоди живим 

істотам, матеріальним цінностям або довкіллю – це: 

- виробнича санітарія 

+пожежна безпека 

- охорона праці 

- екологічна безпека 

- пожежна охорона 

- пожежна профілактика 

 

Вкажіть, які із наведених заходів утворюють систему пожежної безпеки в галузі 

юриспруденції. 

- своєчасне проведення профілактичних медичних оглядів; 

- забезпечення галузевих об’єктів кімнатами відпочинку; 

- навчання персоналу правил поводження на воді; 

- встановлення відповідного протипожежного режиму; 



- запровадження нових засобів протипожежної автоматики і пожежогасіння, підвищення 

вогнестійкості будівельних конструкцій; 

- встановлення відповідного гнучкого режиму роботи. 

 

Вкажіть, які із наведених заходів утворюють систему пожежної безпеки в галузі 

юриспруденції. 

- організація навчань, інструктажів з питань експлуатації об’єктів галузі 

- дотримання вимог пожежної безпеки під час реконструкції відповідних будівель і споруд 

- запровадження нових засобів автоматики 

- своєчасне проведення санітарно-гігієнічних оглядів 

- забезпечення галузевих об’єктів кімнатами відпочинку 

- вивчення правил пожежної безпеки та навчання персоналу 

 

Вкажіть, які із наведених заходів утворюють систему пожежної безпеки в галузі 

юриспруденції. 

- організація пожежної охорони, навчань, інструктажів з питань пожежної безпеки; 

- підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій; 

- встановлення відповідного гнучкого режиму роботи об’єкта; 

- своєчасне проведення профілактичних медичних оглядів; 

- забезпечення приміщень планами роботи об’єкта; 

- навчання персоналу правил поводження на воді. 

 

Вкажіть, які із наведених заходів утворюють систему пожежної безпеки в галузі 

юриспруденції. 

- дотримання вимог санітарії під час експлуатації відповідних будівель і споруд; 

- запровадження нових засобів автоматики; 

- забезпечення галузевих об’єктів кімнатами відпочинку; 

- вивчення правил пожежної безпеки та навчання персоналу; 

- організація навчань, інструктажів з питань експлуатації об’єктів галузі; 

- своєчасне проведення санітарно-гігієнічних оглядів. 

 

Вкажіть, які із наведених заходів утворюють систему пожежної безпеки в галузі 

юриспруденції. 

- запровадження сучасних засобів експлуатації приміщень галузевих об’єктів; 

- підвищення витривалості роботи персоналу; 

- встановлення спеціального ненормованого протипожежного режиму роботи об’єкта галузі; 

- дотримання вимог пожежної безпеки під час дотримання вимог пожежної безпеки під час 

проектування, будівництва та реконструкції відповідних будівель і споруд; 

- забезпечення приміщень планами (схемами) евакуації, осіб в разі виникнення пожежі; 

- вивчення правил експлуатації пожежних автомобілів на об’єктах галузі. 

 

До інженерно-технічних заходів пожежної безпеки в галузі юриспруденції належать: 

- організація навчань, інструктажів з питань експлуатації об’єктів галузі; 

- дотримання вимог пожежної безпеки під час реконструкції відповідних будівель і споруд; 

- запровадження нових засобів автоматики; 

- своєчасне проведення санітарно-гігієнічних оглядів; 

- вивчення правил пожежної безпеки та навчання персоналу; 

- забезпечення галузевих об’єктів кімнатами відпочинку. 

 

Систему заходів пожежної безпеки в галузі юриспруденції утворюють такі організаційні 

заходи, як: 

- вивчення правил пожежної безпеки та навчання персоналу; 

- запровадження нових засобів автоматики; 

- забезпечення галузевих об’єктів кімнатами відпочинку; 



- дотримання вимог санітарії під час експлуатації відповідних будівель і споруд; 

- організація навчань, інструктажів з питань експлуатації об’єктів галузі; 

- своєчасне проведення санітарно-гігієнічних оглядів. 

 

На кого покладається обов’язок щодо організації та забезпечення охорони від пожеж об’єктів 

та приміщень, які використовуються у сфері юриспруденції? 

- Пожежну галузеву охорони 

- Державну пожежну службу України 

- Державну службу України з надзвичайних ситуацій 

- Спеціальну пожежну службу України 

- Міністерство соціальної політики 

- Державне агентство з надзвичайних ситуацій в Україні 

 

На кого покладається обов’язок щодо забезпечення пожежної безпеки суб’єкта 

господарювання? 

- роботодавця та керівників таких суб’єктів господарювання; 

- персонал відповідних суб’єктів господарювання; 

- відповідальних за протипожежний стан працівників; 

- Міністерство соціальної політики 

- Державну службу України з надзвичайних ситуацій 

- представника комісії з питань пожежної безпеки суб’єкта господарювання 

 

Вкажіть, які із наведених нормативно-правових актів належать до нормативно-правових 

актів щодо забезпечення пожежної безпеки в Україні (НАПБ): 

- Закон України «Про охорону праці» 

- Кодекс цивільного захисту України 

- Кодекс законів про працю України 

- Податковий Кодекс 

- Кодекс про пожежну безпеку в Україні 

- Закон України «Про пожежі в Україні» 

 

Вкажіть, які із наведених нормативно-правових актів належать до нормативно-правових 

актів щодо забезпечення пожежної безпеки в Україні (НАПБ): 

- Закон України «Про оплату праці» 

- Кодекс громадського захисту України 

- Кодекс законів про працю України 

- Правила пожежної безпеки в Україні 

- Кодекс про пожежну безпеку в Україні 

- Закон України «Про пожежі в Україні» 

 

Вкажіть, які із наведених нормативно-правових актів не належать до нормативно-правових 

актів щодо забезпечення пожежної безпеки в Україні (НАПБ): 

- Закон України «Про охорону праці» 

- Кодекс цивільного захисту України 

- Кодекс законів про працю України 

- Правила пожежної безпеки в Україні 

+Кодекс про пожежну безпеку в Україні 

- Порядок обліку пожеж та їх наслідків, затв. постановою КМ 

 

Вкажіть, які із наведених нормативно-правових актів належать до нормативно-правових 

актів щодо забезпечення пожежної безпеки в Україні (НАПБ): 

- Закон України «Про пожежну безпеку» 

- Закон України «Про пожежу в Україні» 

- Кодекс законів про працю України 



- Кодекс захисту від надзвичайних ситуацій в Україні 

- Кодекс про пожежну безпеку в Україні 

- Кодекс цивільного захисту України 

 

Вкажіть основні загальнодержавні нормативно-правові акти, які забезпечують правове 

регулювання пожежної безпеки в Україні. 

- Кодекс про пожежну безпеку в Україні 

- Кодекс цивільного захисту України 

- Пожежний Кодекс України 

- Порядок обліку пожеж та їх наслідків, затв. постановою КМУ 

- Кодекс про пожежну безпеку в Україні 

- Закон України «Про пожежну безпеку» 

 

Нормативно-правові акти щодо забезпечення пожежної безпеки в Україні (НАПБ), які 

поширюються на підприємства, установи та організації декількох галузей незалежно від 

форм власності – це: 

- Загальнодержавні НАПБ 

- Галузеві НАПБ 

- Міжгалузеві НАПБ 

- НАПБ підприємства 

- регіональні НАПБ 

- територіальні НАПБ 

 

Нормативно-правові акти щодо забезпечення пожежної безпеки в Україні (НАПБ), які НАПБ 

поширюють свою дію на підприємства, установи та організації певної галузі – це: 

- Загальнодержавні НАПБ 

- Галузеві НАПБ 

- Міжгалузеві НАПБ 

- НАПБ підприємства 

- регіональні НАПБ 

- територіальні НАПБ 

 

Які нормативно-правові акти щодо забезпечення пожежної безпеки в Україні зазвичай 

забезпечують конкретизацію державних нормативно-правових актів з питань пожежної 

безпеки стосовно умов того чи іншого підприємства? 

- типові НАПБ 

- Галузеві НАПБ 

- об’єктові НАПБ 

- НАПБ підприємства 

- комплексні НАПБ 

- територіальні НАПБ 

 

Комплекс заходів, які направлені на запобігання виникненню пожежі та зменшення її 

негативних наслідків – це: 

- пожежна безпека 

- пожежна профілактика 

- пожежна санітарія 

- охорона праці 

- евакуація 

- безпека праці 

 

Вкажіть основну мету пожежної безпеки. 

- зведення до максимум випадків виникнення пожеж; 

- фінансування заходів пожежної профілактики 



- зменшення негативних наслідків від пожежі 

- запобігання виникненню пожежі 

- евакуація персоналу у випадках надзвичайних обставин 

- запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 

 

Вкажіть, які групи заходів належать до заходів пожежної профілактики? 

- заходи щодо дотримання вимог пожежної безпеки під час проектування, будівництва та 

реконструкції об’єктів та приміщень, які використовуються у тому числі у сфері 

юриспруденції. 

- заходи пожежної профілактики, які застосовуються в період експлуатації об’єкта галузі; 

- заходи щодо дотримання вимог трудового законодавства під час проектування, будівництва 

та реконструкції об’єктів та приміщень, які використовуються у тому числі у сфері 

юриспруденції; 

- заходи виробничої санітарії та гігієни праці; 

- заходи щодо дотримання вимог безпеки праці під час експлуатації об’єктів незавершеного 

будівництва, у тому числі у сфері юриспруденції; 

- заходи щодо дотримання вимог господарського законодавства під час проектування та 

будівництва об’єктів та приміщень, які використовуються у тому числі у сфері 

юриспруденції. 

 

На кого, у відповідності із Правилами пожежної безпеки в Україні, покладається обов’язок 

відповідно до нормативно-правових актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати 

положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють у межах підприємства? 

- пожежників підприємства 

- пожежних інспекторів 

- керівників відділів 

- відділ кадрів 

- службу пожежної безпеки закладу 

- керівника відповідного закладу 

 

На кого, у відповідності із Правилами пожежної безпеки в Україні, покладається обов’язок 

здійснювати постійний контроль за додержанням нормативних актів, що діють у межах 

підприємства? 

- пожежників підприємства 

- пожежних інспекторів 

- керівника відповідного закладу 

- відділ кадрів відповідного закладу 

- службу пожежної безпеки закладу 

- головного пожежного охоронця відповідного закладу 

 

Вкажіть, які обов’язки, у відповідності із Правилами пожежної безпеки в Україні, 

покладаються на керівника відповідного закладу? 

- забезпечувати персонал нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки 

- забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил 

- організовувати курси підвищення кваліфікації пожежників 

- створювати у надзвичайних ситуаціях добровільні пожежні команди 

- організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки 

- утримувати у справному стані особисті протипожежні засоби працівників 

 

Вкажіть, які обов’язки, у відповідності із Правилами пожежної безпеки в Україні, 

покладаються на керівника відповідного закладу? 

- створювати, у разі потреби, відповідно до встановленого порядку підрозділи пожежної 

охорони 



- відповідно до нормативно-правових актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати 

міжгалузеві нормативно-правові акти 

- утримувати у справному стані особисті протипожежні засоби працівників 

- утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, 

обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням 

- у разі потреби призначати відповідального юрисконсульта за вивчення правил пожежної 

безпеки персоналом 

- особисто проводити навчання щодо поводження з вогнегасниками 

 

Вкажіть, які обов’язки, у відповідності із Правилами пожежної безпеки в Україні, 

покладаються на керівника відповідного закладу? 

- вимагати від органів державного пожежного нагляду приписів і постанов щодо пожежного 

стану закладу 

- проводити службове розслідування випадків пожеж 

- визначати обов'язки посадових осіб (у тому числі заступників керівника) щодо 

забезпечення пожежної безпеки 

- призначати відповідальних за пожежу на окремих дільницях роботи 

- відповідно до нормативно-правових актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати 

галузеві нормативно-правові акти 

- утримувати у справному стані засоби захисту і зв'язку персоналу 

 

Вкажіть, які обов’язки, у відповідності із Правилами пожежної безпеки в Україні, 

покладаються на керівника відповідного закладу? 

- розробляти індивідуальні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки кожного 

працюючого 

- відповідно до нормативно-правових актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати 

положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють у межах підприємства 

- не допускати використання протипожежного обладнання за призначенням 

- у разі потреби призначати відповідального юрисконсульта за вивчення правил пожежної 

безпеки персоналом 

+призначати відповідальних за пожежну безпеку окремих приміщень, дільниць тощо 

- визначати права посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки 

 

На кожному галузевому об’єкті обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання 

та експлуатації засобів протипожежного захисту мають бути відображені у відповідних: 

- колективних договорах 

- посадових приписах 

- особових справах відповідальних за пожежну безпеку працівників 

- правилах внутрішнього розпорядку 

- посадових документах (інструкціях, положеннях тощо) 

- пожежних книжках 

 

Вкажіть елементи, якими визначається протипожежний режим, який встановлюється на 

кожному галузевому об’єкті з урахуванням його пожежної небезпеки. 

- порядок встановлення та облаштування газонасосних станцій 

- порядок організації експлуатації табельної зброї атестованими працівниками 

- правила проїзду та стоянки транспортних засобів; 

- порядок організації експлуатації і обслуговування протипожежного водопроводу, насосних 

станцій, установок пожежної сигналізації 

- визначено місця споживання їжі 

- проведення занять з пожежно-гігієнічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх 

проведення 

 



Вкажіть елементи, якими визначається протипожежний режим, який встановлюється на 

кожному галузевому об’єкті з урахуванням його пожежної небезпеки. 

- порядок огляду транспортних засобів персоналу 

- порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної 

безпеки 

- проведення занять з санітарно-пожежного мінімуму з призначенням відповідальних за їх 

проведення 

- порядок організації експлуатації і обслуговування вогнегасників 

- проведення працівниками протипожежних інструктажів 

- порядок проходження навчання й перевірки знань з питань димовидалення та установок 

пожежної сигналізації 

 

Які із наведених елементів визначають протипожежний режим, який встановлюється на 

кожному галузевому об’єкті з урахуванням його пожежної небезпеки: 

- місце для куріння та розташування побутових нагрівальних приладів 

- порядок обслуговування посадових осіб, відповідальних за протипожежний стан 

- правила заборони користування нагрівальними приладами 

- порядок проходження навчання й перевірки знань з питань експлуатації протипожежного 

водопроводу 

- визначені дії працівників після ліквідації наслідків пожежогасіння 

- порядок відключення від мережі електрообладнання у разі пожежі 

 

На підставі чого на кожному галузевому об’єкті з урахуванням його пожежної небезпеки 

встановлюється відповідний протипожежний режим? 

- наказу (інструкції) керівника відповідного закладу 

- Закону України «Про охорону праці» 

- колективного договору відповідного закладу 

- Кодексу Цивільного захисту України 

- Кодексу Законів про працю України 

- Правил пожежної безпеки 

 

На кого покладається відповідальність за своєчасне і повне оснащення галузевих об'єктів 

вогнегасниками та іншими засобами пожежогасіння? 

- працівника 

- юрисконсульта закладу 

- керівника пожежної дружини 

- роботодавця 

- головного пожежника закладу 

- коменданта закладу 

 

На кого покладається відповідальність за навчання працівників правилам користування 

вогнегасниками? 

- працівника 

- юрисконсульта закладу 

- керівника пожежної дружини 

- начальника відділу пожеж 

- начальника відділу кадрів 

- роботодавця 

 

Організоване виведення чи вивезення із зони надзвичайної ситуації або зони можливого 

ураження населення, якщо виникає загроза його життю або здоров’ю, а також матеріальних 

та культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення – це: 

- пожежна безпека 

- евакуація 



- протипожежний режим 

- реорганізація 

- пожежна безпека 

- сигналізація 

 

Двері архівів, приміщень для роботи з документами, що містять державну таємницю - 

приміщень режимно-секретного органу, комор речових доказів повинні бути 

протипожежними не нижче ____ -го типу за відповідними державними будівельними 

нормами. 

 

Щодо яких об’єктів не застосовуються «Правила пожежної безпеки в України», якими 

встановлено вимоги щодо експлуатації споруд та будівель, в яких розташовуються відповідні 

об’єкти? 

- до об’єктів площею понад 300 кв.м, за винятком тих, які у відповідності із законодавством 

віднесені до суб’єктів господарювання із високим та середнім ступенями прийнятного 

ризику 

- до об’єктів площею до 300 кв.м, за винятком тих, які у відповідності із законодавством 

віднесені до суб’єктів господарювання із високим та середнім ступенями прийнятного 

ризику 

- до об’єктів площею 200 кв.м, які у відповідності із законодавством не віднесені до суб’єктів 

господарювання із високим та середнім ступенем прийнятного ризику 

- до об’єктів площею до 500 кв.м, за винятком тих, які у відповідності із законодавством 

віднесені до суб’єктів господарювання із високим та середнім ступенями прийнятного 

ризику 

- до об’єктів площею понад 400 кв.м, 

- до об’єктів площею 100 кв.м, за винятком тих, які у відповідності із законодавством 

віднесені до суб’єктів господарювання із високим та середнім ступенями прийнятного 

ризику 

 

Відзначте, що повинно бути передбачено в інструкції, якою встановлюється відповідний 

протипожежний режим на кожному галузевому об’єкті з урахуванням його пожежної 

небезпеки? 

- місце для споживання їжі персоналом 

- порядок підключення до мережі електрообладнання у разі пожежі 

- порядок обслуговування установок пожежної сигналізації 

- порядок проходження посадовими особами перевірки знань їх посадових інструкцій 

- місце для куріння та розташування побутових нагрівальних приладів 

- дії працівників на момент підпалу 

 

Відзначте, що повинно бути визначено в наказі, яким встановлюється відповідний 

протипожежний режим на кожному галузевому об’єкті з урахуванням його пожежної 

небезпеки? 

- порядок організації експлуатації установок автоматичного пожежогасіння 

- порядок проходження посадовими особами навчання з питань обліку кадрів у разі 

виникнення пожежі 

- місце для відпочинку та харчування персоналу 

- порядок підключення до мережі електрообладнання у разі пожежі 

- дії працівників на момент підпалу 

- місце розташування побутових нагрівальних приладів 

 

Які заходи пожежної безпеки повинні бути встановлені на кожному галузевому об’єкті? 

- порядок експлуатації сходових відсіків під час пожежі 

- система оповіщення персоналу про початок і закінчення робочого дня 

- порядок (система) оповіщення людей про пожежу 



- порядок (система) видачі вогнегасників у разі виникнення пожежі 

- розпорядок роботи кабінету протипожежного захисту 

- порядок видачі, встановленого законодавством пожежно-технічного мінімуму захисного 

матеріалу у разі виникнення пожежі 

 

На кого покладається відповідальність за своєчасне і повне оснащення галузевих об'єктів 

вогнегасниками та іншими засобами пожежогасіння? 

- спеціалістів з охорони праці 

- керівників пожежних дружин 

- головного пожежника структурного підрозділу 

- роботодавця 

- працівника 

- начальника відділу експлуатації вогнегасників та інших засобів пожежогасіння 

 

Які із наведених вимог встановлені до розміщення вогнегасників на галузевих об’єктах? 

- вогнегасники необхідно встановлювати у безпечних місцях, де найменш вірогідна поява 

осередків пожежі 

- вогнегасники необхідно встановлювати у важкодоступних та непомітних місцях 

- вогнегасники необхідно встановлювати, наприклад, у коридорах, біля входів або виходів з 

приміщень 

- розміщати вогнегасники безпосередньої біля опалювальних та нагрівальних приладів 

- вогнегасники необхідно встановлювати у місцях із прямим попаданням сонячних променів 

- необхідно забезпечити захист вогнегасників від попадання прямих сонячних променів 

 

Вкажіть вимоги, які встановлені для розміщення вогнегасників на галузевих об’єктах? 

- розміщати вогнегасники безпосередньої біля опалювальних та нагрівальних приладів 

- вогнегасники необхідно встановлювати у легкодоступних та помітних місцях 

- встановлювати вогнегасники у важкодоступних та непомітних місцях 

- встановлювати вогнегасники у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява 

осередків пожежі. 

- встановлювати вогнегасники у місцях із прямим попаданням сонячних променів 

- встановлювати вогнегасники у безпечних місцях, де найменш вірогідна поява осередків 

пожежі 

 

Які дії повинен вчинити керівник підприємства у будівлях, де немає потреби в технічних 

засобах оповіщення про пожежу і керуванні евакуацією? 

- наказом визначити порядок оповіщення людей про пожежу 

- призначити відповідальних осіб за оповіщення людей про пожежу 

- скликати загальні збори трудового колективу (не рідше 1 разу на рік) і доводити персоналу 

інформацію про протипожежний стан об’єкта 

- видати всім відповідальним особам рації для оповіщення про пожежу 

- затвердити порядок черговості евакуації людей в залежності від посад 

- забезпечити працівників спеціальними переговорними пристроями 

 

Які вимоги щодо евакуації в будинках судів, встановлено відповідними ДБН України? 

- евакуаційні шляхи з підвалу або іншого поверху, де розміщенні камери для підсудних 

повинні сполучатися із загальними шляхами евакуації з будинку 

- приміщення архівів повинні мати один евакуаційний вихід 

- приміщення архівів повинні мати не менше двох евакуаційних виходів 

- довжина евакуаційних виходів із будинку суду визначається за розрахунком, але не більше 

ніж 5 м. 

- не допускається використовувати килимові покриття на шляхах евакуації 

- евакуаційні шляхи з поверхів, де розміщені зали судових засідань для розгляду цивільних 

справ, повинні виходити в службовий двір. 



 

Які вимоги щодо евакуації в будинках судів, встановлено відповідними ДБН України? 

- евакуаційні шляхи з підвалу або іншого поверху, де розміщенні камери для підсудних 

повинні сполучатися із загальними шляхами евакуації з будинку 

- приміщення архівів повинні мати один евакуаційний вихід 

- ширина евакуаційних виходів із будинку суду визначається за розрахунком, але не менше 

ніж 3 м. 

- евакуаційні шляхи з підвалу або іншого поверху, де розміщенні камери для підсудних 

(засуджених) повинні бути відокремлені від інших евакуаційних шляхів з будинку. 

- евакуаційні шляхи з поверхів, де розміщені зали судових засідань для розгляду цивільних 

справ, повинні виходити в службовий двір. 

- евакуаційні шляхи з поверхів, де розміщені зали судових засідань для розгляду 

кримінальних справ, повинні виходити в службовий двір. 

 

Ширину евакуаційних виходів (дверей) із будинку суду необхідно визначати за розрахунком, 

але не меншою ніж ___ м. 

 

Яким чином здійснюється навчання з питань пожежної безпеки? 

- за погодженням із центральним органом виконавчої влади 

- у вільний від роботи час 

- під час перерви для відпочинку та харчування 

- за рахунок коштів роботодавця 

- під час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного 

захисту. 

- за рахунок коштів пожежного сектору економіки 

 

Як здійснюється навчання з питань пожежної безпеки? 

- в робочий час працівника 

- під час проведення загальних зборів трудового колективу 

- за погодженням із центральним органом виконавчої влади 

- за рахунок коштів працівника 

- під час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного 

захисту. 

- у вільний від роботи час 

 

За призначенням та часом проведення протипожежні інструктажі поділяють на: 

- першочерговий 

- первинний 

- векторний 

- позаплановий 

- необов’язковий 

- вторинний 

 

За призначенням та часом проведення протипожежні інструктажі поділяють на: 

- вступний 

- вторинний 

- надзвичайний 

- першочерговий 

- цільовий 

- векторний 

 

Який протипожежний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які щойно прийняті на 

роботу (постійну або тимчасову), а також з особами, які прибули на підприємство у 

відрядження і мають брати безпосередню участь у трудовому процесі? 



- вступний 

- первинний 

- повторний 

- позаплановий 

- цільовий 

- вторинний 

 

Який протипожежний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці до початку 

трудової діяльності працівника? 

- вступний 

- первинний 

- повторний 

- позаплановий 

- цільовий 

- вторинний 

 

Який протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками не 

менш як один раз на рік за визначеним переліком питань, з якими необхідно ознайомити 

працівників під час проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів? 

- вступний 

- первинний 

- повторний 

- позаплановий 

- цільовий 

- вторинний 

 

Який протипожежний інструктаж повинен проводитися на робочому місці або у спеціально 

відведеному для цього приміщенні: у разі введення в дію нових нормативних актів з питань 

пожежної безпеки (норм, правил, інструкцій, положень тощо) або змін та доповнень до них 

або ж на вимогу державних інспекторів з пожежного нагляду, якщо виявлено незадовільне 

знання працівниками правил пожежної безпеки на робочому місці, невміння діяти у випадку 

пожежі та користуватися первинними засобами пожежогасіння? 

- вступний 

- первинний 

- повторний 

- позаплановий 

- цільовий 

- вторинний 

 

Який протипожежний інструктаж проводиться з працівниками при ліквідації аварії, 

стихійного лиха. 

- вступний 

- первинний 

- повторний 

- позаплановий 

- цільовий 

- вторинний 

 

Який протипожежний інструктаж завершується перевіркою знань? 

- вступний 

- первинний 

- вторинний 

- позаплановий 

- цільовий 



- спеціальний 

 

Який протипожежний інструктаж завершується перевіркою знань? 

- вступний 

- першочерговий 

- повторний 

- плановий 

- цільовий 

- спеціальний 

 

Навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки можуть проводити тільки фахівці, що 

мають спеціальну (пожежно-технічну) освіту та стаж роботи за фахом не менше ____ років. 

 

В яких випадках проводиться позачергова перевірка знань посадових осіб з питань пожежної 

безпеки за рішенням керівника підприємства? 

- на вимогу органів пожежної охорони, якщо встановлено факти необізнаності особи з 

нормативними актами з питань пожежної безпеки 

- при введенні в дію нових правил внутрішнього трудового розпорядку 

- у разі переведення посадової особи на іншу вищестоящу посаду 

- у разі переміщення посадової особи на іншу посаду, яка потребує додаткових знань з 

пожежної безпеки 

- при введенні в дію нових нормативних актів з пожежної безпеки 

- у разі відсутності посадової особи на роботі більш ніж чотирьох місяців підряд, внаслідок 

тимчасової непрацездатності 

 

Відповідно до ЗУ «Про охорону праці» державний нагляд за додержанням законів та інших 

нормативно-правових актів про охорону праці здійснюють: 

- центральний орган виконавчої влади, що регулює державну політику у сфері транспортної 

безпеки 

- центральний орган виконавчої влади, що регулює державну політику у сфері 

містобудування. 

- центральний орган виконавчої влади, що регулює державну політику у сфері громадської 

безпеки 

- центральний орган виконавчої влади, що регулює державну політику у сфері нагляду за 

дотриманням трудового законодавства 

- центральний орган виконавчої влади, що регулює державну політику у сфері ядерної та 

радіаційної безпеки 

 

Відповідно до ЗУ «Про охорону праці» державний нагляд за додержанням законів та інших 

нормативно-правових актів про охорону праці здійснюють: 

- центральний орган виконавчої влади, що регулює державну політику у сфері транспортної 

безпеки 

- центральний орган виконавчої влади, що регулює державну політику у сфері 

містобудування. 

- центральний орган виконавчої влади, що регулює державну політику у сфері громадської 

безпеки 

- центральний орган виконавчої влади, що регулює державну політику у сфері нагляду за 

дотриманням трудового законодавства 

- центральний орган виконавчої влади, що регулює державну політику у сфері санітарного та 

епідемічного благополуччя населення 

 

Відповідно до ЗУ «Про охорону праці» державний нагляд за додержанням законів та інших 

нормативно-правових актів про охорону праці здійснюють: 



- центральний орган виконавчої влади, що регулює державну політику у сфері транспортної 

безпеки 

- центральний орган виконавчої влади, що регулює державну політику у сфері 

містобудування. 

- центральний орган виконавчої влади, що регулює державну політику у сфері громадської 

безпеки 

- центральний орган виконавчої влади, що регулює державну політику у сфері нагляду за 

дотриманням трудового законодавства 

- центральний орган виконавчої влади, що регулює державну політику з питань нагляду і 

контролю за додержанням законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки. 

 

Відповідно до ЗУ «Про охорону праці» державний нагляд за додержанням законів та інших 

нормативно-правових актів про охорону праці здійснюють: 

- центральний орган виконавчої влади, що регулює державну політику у сфері транспортної 

безпеки 

- центральний орган виконавчої влади, що регулює державну політику у сфері 

містобудування. 

- центральний орган виконавчої влади, що регулює державну політику у сфері громадської 

безпеки 

- центральний орган виконавчої влади, що регулює державну політику у сфері нагляду за 

дотриманням трудового законодавства 

- центральний орган виконавчої влади, що регулює державну політику у сфері охорони праці 

 

Відповідно до ЗУ «Про охорону праці» громадський контроль за додержанням законодавства 

про охорону праці здійснюють: 

- трудові колективи 

- роботодавці т їх об’єднання 

- фонди соціального страхування 

- незалежні посередники 

- професійні спілки 

- комісії з питань охорони праці 

 

Відповідно до ЗУ «Про охорону праці» громадський контроль за додержанням законодавства 

про охорону праці здійснюють: 

- трудові колективи 

- роботодавці т їх об’єднання 

- фонди соціального страхування 

- незалежні посередники 

- професійні спілки 

- служба охорони праці 

 

Відповідно до ЗУ «Про охорону праці» громадський контроль за додержанням законодавства 

про охорону праці здійснюють: 

- трудові колективи 

- роботодавці т їх об’єднання 

- фонди соціального страхування 

- незалежні посередники 

- професійні спілки 

- уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці. 

 

У межах здійснення своїх повноважень щодо контролю за додержанням законодавства про 

охорону праці, професійні спілки мають право: 

- зупиняти діяльність підприємства у разі загрози життю чи здоров’ю працівників 



- вносити обов’язковий для виконання роботодавцем припис щодо усунення порушень 

законодавства про охорону праці 

- вимагати від роботодавця негайного припинення робіт у разі загрози життю чи здоров’ю 

працівників 

- брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і професійних захворювань 

- вимагати проведення позачергових інструктажів з ОП 

- створювати комісії з питань розслідування нещасних випадків і професійних захворювань. 

 

У межах здійснення своїх повноважень щодо контролю за додержанням законодавства про 

охорону праці, професійні спілки мають право: 

- зупиняти діяльність підприємства у разі загрози життю чи здоров’ю працівників 

- вносити обов’язковий для виконання роботодавцем припис щодо усунення порушень 

законодавства про охорону праці 

- вносити роботодавцем подання з питань охорони праці 

- на проведення незалежної експертизи умов праці 

- вимагати проведення позачергових інструктажів з ОП 

- створювати комісії з питань розслідування нещасних випадків і професійних захворювань. 

 

У межах здійснення своїх повноважень щодо контролю за додержанням законодавства про 

охорону праці, професійні спілки мають право: 

- зупиняти діяльність підприємства у разі загрози життю чи здоров’ю працівників 

- вносити обов’язковий для виконання роботодавцем припис щодо усунення порушень 

законодавства про охорону праці 

- вимагати від роботодавця негайного припинення робіт у разі загрози життю чи здоров’ю 

працівників 

- на проведення незалежної експертизи умов праці 

- вимагати проведення позачергових інструктажів з охорони праці 

- створювати комісії з питань розслідування нещасних випадків і професійних захворювань. 

 

У межах здійснення своїх повноважень щодо контролю за додержанням законодавства про 

охорону праці, професійні спілки мають право: 

- зупиняти діяльність підприємства у разі загрози життю чи здоров’ю працівників 

- вносити обов’язковий для виконання роботодавцем припис щодо усунення порушень 

законодавства про охорону праці 

- брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і професійних захворювань 

- на проведення незалежної експертизи умов праці 

- вимагати проведення позачергових інструктажів з охорони праці 

- створювати комісії з питань розслідування нещасних випадків і професійних захворювань. 

 

Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці мають право: 

- призупиняти роботу у цехах та інших структурних підрозділах у разі виявлення грубих 

порушень законодавства про охорону праці 

- вносити обов’язкові для виконання роботодавцем приписи щодо усунення порушень 

законодавства про охорону праці 

- вносити обов’язкові для розгляду роботодавцем пропозиції про усунення виявлених 

порушень нормативно-правових актів з безпеки та гігієни праці 

- безперешкодно перевіряти на підприємствах виконання вимог щодо охорони праці 

- притягувати до адміністративної відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства 

про охорону праці 

- вимагати звільнення керівників підприємства, установ, організацій, які грубо порушують 

законодавство про охорону праці. 

 

Посадові особи Держгірпромнагляду України мають право проводити позапланові перевірки 

у разі: 



- систематичного порушення роботодавцем законодавства про охорону праці 

- не укладення на підприємстві, установі,організації колективного договору 

- ліквідації підприємства, установи,організації у разі скорочення чисельності штату 

працівників 

- подання припису прокурора про усунення порушення вимог законодавства про охорону 

праці 

- неподання у встановлений термін суб’єктом господарювання документів обов’язкової 

звітності без поважних причин 

- виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов’язкової 

звітності 

 

Посадові особи Держгірпромнагляду України мають право проводити позапланові перевірки 

у разі: 

- систематичного порушення роботодавцем законодавства про охорону праці 

- не укладення на підприємстві, установі,організації колективного договору 

- ліквідації підприємства, установи,організації у разі скорочення чисельності штату 

працівників 

- подання припису прокурора про усунення порушення вимог законодавства про охорону 

праці 

- подання суб’єктом господарювання письмової заяви до територіального органу 

Держгірпромнагляду України про здійснення заходу контролю за його бажанням. 

- перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів Держгірпромнагляду України, 

виданих за результатом проведення планових перевірок. 

 

Посадові особи Держгірпромнагляду України мають право проводити позапланові перевірки 

у разі: 

- систематичного порушення роботодавцем законодавства про охорону праці 

- не укладення на підприємстві, установі,організації колективного договору 

- ліквідації підприємства, установи,організації у разі скорочення чисельності штату 

працівників 

- подання припису прокурора про усунення порушення вимог законодавства про охорону 

праці 

- настання аварії, що була пов’язана з діяльністю суб’єкта господарювання 

- подання суб’єктом господарювання письмової заяви до територіального органу 

Держгірпромнагляду України про здійснення заходу контролю за його бажанням 

 

Посадові особи Держгірпромнагляду України мають право проводити позапланові перевірки 

у разі: 

- систематичного порушення роботодавцем законодавства про охорону праці 

- не укладення на підприємстві, установі,організації колективного договору 

- ліквідації підприємства, установи,організації у разі скорочення чисельності штату 

працівників 

- подання припису прокурора про усунення порушення вимог законодавства про охорону 

праці 

- настання смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного 

захворювання,що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання 

- виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов’язкової 

звітності 

 

Строк проведення планової перевірки суб’єктів господарювання (за винятком суб’єктів 

малого підприємництва) не може перевищувати ____ робочих днів, позапланової ___. 

 

Строк проведення планової пере перевірки суб’єкта молого підприємництва не може 

перевищувати ____ робочих днів, позапланової _____. 



 

Строк проведення позапланової перевірки виробничого об’єкта, який належить суб’єкту 

господарювання, не повинен перевищувати ______ робочих днів. 

 

Строк проведення планової комплексної перевірки суб’єкта господарювання (за винятком 

суб’єкта малого підприємництва ) не може перевищувати ____ робочих днів, позапланової 

____. 

 

Строк проведення планової перевірки комплексної перевірки суб’єкта малого 

підприємництва не може перевищувати _____ робочих днів, позапланової _____. 

 

Повідомлення про проведення планової перевірки суб’єкта господарювання надсилається 

суб’єкту господарювання не пізніше ніж за _____ до проведення заходу 

 

Право заборони виконання робіт виникає у разі виявлення під час перевірки: 

- професійних захворювань 

- перевищення норм технологічного навантаження виробничого об’єкта 

- не проведення інструктажу з охорони праці 

- невиконання вимоги посадових осіб Держгірпромнагляду України щодо усунення 

порушень законодавства про охорону праці 

- порушень вимог кодексу України про надра 

- відсутності дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки 

 

Право заборони виконання робіт виникає у разі виявлення під час перевірки: 

- професійних захворювань 

- перевищення норм технологічного навантаження виробничого об’єкта 

- не проведення інструктажу з охорони праці 

- невиконання вимоги посадових осіб Держгірпромнагляду України щодо усунення 

порушень законодавства про охорону праці 

- виникнення нещасного випадку зі смертністю або тяжким наслідком. 

- виникнення групового нещасного випадку 

 

Право заборони виконання робіт виникає у разі виявлення під час перевірки: 

- професійних захворювань 

- перевищення норм технологічного навантаження виробничого об’єкта 

- не проведення інструктажу з охорони праці 

- невиконання вимоги посадових осіб Держгірпромнагляду України щодо усунення 

порушень законодавства про охорону праці 

- відсутності дозволу на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної 

небезпеки 

- не проведення у встановленому порядку технічного огляду машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки. 

 

 

Держгірпромнагляду України складається у ___ примірниках, один з яких не пізніше ____ 

робочих днів з дня складання акта надається керівнику суб’єкту господарювання.  

 

 

Перевірка письмового повідомлення суб’єкта господарювання про певне усунення порушень 

законодавства про охорону праці проводиться посадовою особою Держгірпромнагляду 

України, яка видала припис у термін не пізніше ___ діб після отримання повідомлення. 

 

Планова перевірка суб’єкта господарювання, яка передбачає всебічну перевірку його 

виробничих об’єктів у сфері промислової безпеки та охорони, проводиться із середнім 



ступенем ризику не частіше ніж один раз на ___ роки, з незначним – не частіше ніж один раз 

на ____ років.  

 

Хто здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці? 

- державний інспектор праці 

- уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці 

- роботодавець 

- служба охорони праці 

- професійні спілки 

- інспектор Держгірпромнагляду 

 

 

Хто має право зупиняти експлуатацію окремого виробництва, яке створює загрозу життю або 

здоров’ю працюючих? 

- служба охорони праці 

- комісія з питань охорони праці 

- уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці 

- виборний орган первинної профспілкової організації 

- Держгірпромнагляд України 

- трудовий колектив 

 

Які гарантії надаються уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони 

праці у зв’язку з виконанням нею функцій громадського контролю за охороною праці? 

- звільнення цих осіб від роботи на передбачений колективним договором строк і з 

- виплата заробітної плати у підвищеному розмірі 

- забезпечення засобами соціального захисту 

- притягнення до матеріальної відповідальності лише за згодою найманих працівників 

- забезпечення безплатним харчуванням 

- заборона звільнення з ініціативи роботодавця 

 

 

Здійснюючи громадський контроль, професійні спілки мають право: 

- вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях у разі загрози 

життю або здоров’ю працівників 

- видавати роботодавцям, керівникам та іншим посадовим особам обов’язкові для виконання 

приписи (розпорядження) про усунення порушень і недоліків в галузі охорони праці 

- вносити роботодавцям, державним органам управління і нагляду подання з питань охорони 

праці 

- скасовувати або припиняти дію виданих дозволів і ліцензій до усунення порушень, які 

створюють загрозу життю працюючих 

- притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних у порушенні 

законодавства про охорону праці 

- обмежувати експлуатацію окремих виробництв, які створюють загрозу життю працюючих 

 

 

Здійснюючи громадський контроль, професійні спілки мають право: 

- проводити атестацію робочих місць за умовами праці 

- розробляти загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища 

- зупиняти експлуатацію підприємств, які створюють загрозу життю працюючих 

- проводити незалежну експертизу умов праці 

- брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і професійних захворювань на 

виробництві та надавати свої висновки про них 



- розробляти та затверджувати правила, норми, положення, інструкції та інші нормативно-

правові акти з охорони праці 

 

Здійснюючи громадський контроль, уповноважені найманими працівниками особи з питань 

охорони праці мають право: 

- притягувати до дисциплінарної відповідальності керівних працівників за порушення 

законодавства про охорону праці 

- затверджувати загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища 

- безперешкодно перевіряти на підприємствах виконання вимог з охорони праці 

- проводити незалежну експертизу умов праці 

- затверджувати правила, норми, положення, інструкції та інші нормативно-правові акти з 

охорони праці 

- вносити обов’язкові для розгляду роботодавцем пропозиції про усунення виявлених 

порушень нормативно-правових актів з безпеки і гігієни праці 

 

 

З метою сприяння виконанню уповноваженою найманими працівниками особою з питань 

охорони праці покладених на неї функцій роботодавець зобов’язаний: 

- організувати її навчання з питань охорони праці 

- забезпечити особу необхідними засобами 

- притягнути особу до дисциплінарної відповідальності у разі невиконання нею своїх 

повноважень 

- провести незалежну експертизу умов праці цієї особи 

- притягнути особу до адміністративної відповідальності у разі невиконання нею своїх 

повноважень 

- організувати проведення обов’язкового медичного огляду 

 

 

Під час перевірки посадова особа Держгірпромнагляду, яка здійснює державний нагляд за 

охороною праці, повинна мати при собі: 

- службове посвідчення 

- паспорт 

- наряд-допуск до виконання робіт 

- атестат 

- допуск – при перевірці режимних об’єктів 

- свідоцтво 

 

 

Якими документами оформляються результати кожної перевірки, проведеної посадовими 

особами Держгірпромнагляду або його територіального органу? 

- поданням про перевірку 

- наказом за результатами перевірки 

- постановою за результатами перевірки 

- розпорядженням за результатами перевірки 

- актом перевірки 

- приписом у разі виявлення під час перевірок порушень законодавства про охорону праці 

 

 

Які види перевірок здійснюють посадові особи Держгірпромнагляду або його 

територіального органу? 

- планові 

- періодичні 

- позапланові 



- позачергові 

- дострокові 

- первинні 

 

 

Посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду 

за охороною праці мають право: 

- здійснювати в присутності роботодавця або його представника перевірку додержання 

законодавства з питань, віднесених до їх компетенції 

- притягати до дисциплінарної відповідальності працівників, винних у порушенні 

законодавства про охорону праці 

- створювати аварійно-рятувальні служби для обслуговування відповідних об’єктів 

комунальної власності 

- проводити атестацію робочих місць на їх відповідність нормативно-правовим актам з 

охорони праці 

- одержувати від роботодавця і посадових осіб письмові чи усні пояснення 

- проводити навчання з охорони праці працівників підприємств, установ, організацій 

незалежно від галузевої приналежності 

 

 

Посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду 

за охороною праці мають право: 

- проводити медичні огляди працівників 

- зупиняти експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць у разі виявлення 

порушень, які створюють загрозу життю працюючих 

- притягувати роботодавців, винних у порушені законодавства про охорону праці, до 

матеріальної відповідальності 

- притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних у порушенні 

законодавства про охорону праці 

- проводити експертизу проектів на їх відповідність законодавству про охорону праці 

- проводити навчання з охорони праці працівників підприємств, установ, організацій 

незалежно від галузевої приналежності 

 

Здійснюючи громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці, 

професійні спілки мають право: 

- вимагати від роботодавця негайного припинення робіт у цехах в цілому на період, 

необхідний для усунення загрози життю або здоров’ю працівників 

- звільняти керівника підприємства, який порушує колективний договір з питань охорони 

праці 

- притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних у порушенні 

законодавства про охорону праці 

- припиняти роботу окремих структурних підрозділів підприємства у разі наявності загрози 

життю чи здоров’ю працюючих 

- вносити обов’язкові для виконання приписи з питань порушення законодавства про 

охорону праці 

- вносити державним органам управління і нагляду подання з питань охорони праці 

 

З яких питань щодо охорони праці професійні спілки здійснюють громадський контроль? 

- забезпечення працівників засобами індивідуального захисту 

- правомірністю звільнення працівників з ініціативи роботодавця 

- здійсненням державного нагляду за дотриманням законодавства про охорону праці 

- створенням належних виробничих та санітарно-побутових умов 

- законністю ліквідації окремих структурних підрозділів підприємства 

- додержанням законодавства України 



 

Вкажіть який суб’єкт згідно з чинним законодавством України є спеціально уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці. 

- Державний департамент з нагляду за охороною праці 

- Державний комітет України по нагляду за охороною праці 

- Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 

- Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України 

- Державний комітет України з нагляду за охороною праці 

- Державний департамент з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 

 

Вкажіть закони, що не регулюють діяльність органів державного нагляду за охороною праці? 

- Закон України «Про охорону праці» 

- Закон України «Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку» 

- Закон України «Про оплату праці» 

- Закон України «Про пожежну безпеку» 

- Закон України «Про організації роботодавців» 

- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 

 

 

Які з наведених тверджень не відповідають чинному законодавству, що визначає правовий 

статус уповноважених найманими працівниками осіб з охорони праці? 

- мають право безперешкодно перевіряти на підприємствах виконання вимог щодо охорони 

праці 

- мають право проводити експертизу робочих місць за умовами праці 

- мають право вносити обов’язкові для розгляду роботодавцем пропозиції про усунення 

виявлених порушень нормативно-правових актів з безпеки і гігієни праці 

- мають право притягнути працівників, винних у порушенні законодавства про охорону 

праці, до дисциплінарної відповідальності 

- їх звільнення здійснюється лише за згодою найманих працівників 

- мають право брати участь і вносити відповідні пропозиції під час інспекційних перевірок 

підприємств органами державного нагляду за охороною праці 

 

У відповіді, під якими номерами правильно вказані завдання соціального страхування від 

нещасного випадку на виробництві? 

- фінансування та надання путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення в 

спеціальних оздоровчих закладах (у тому числі дитячих); 

- проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних 

виробничих факторів; 

- встановлення гарантій щодо захисту прав та інтересів громадян, які мають право на пенсію; 

- відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків 

або професійних захворювань; 

- відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю застрахованої особи небезпечними факторами 

довколишнього середовища; 

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

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

 

За якими принципами здійснюється соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві? 

- формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі; 

- проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам на 

виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю 

застрахованих, викликаним умовами праці; 

- диференціації розмірів страхових виплат залежно від страхового стажу; 



- диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, 

виробничого травматизму та професійної захворюваності на кожному підприємстві; 

- всезагальності права на соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві; 

- гарантування соціальним страхуванням гідного рівня життя. 

 

За якими принципами здійснюється соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві? 

- добровільності страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) 

та інших підставах, передбачених законодавством про працю, та осіб, які забезпечують себе 

роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих 

спілок), громадян - суб'єктів підприємницької діяльності приватна страхова ініціатива; 

+економічна заінтересованість суб'єктів страхування в поліпшенні умов і безпеки праці; 

- обов’язковості фінансування роботодавцями витрат, пов'язаних із наданням матеріального 

забезпечення та соціальних послуг, у обсягах, передбачених законами для 

загальнообов'язкового соціального страхування; 

- консолідації та інформатизації застрахованих осіб; 

- паритетність держави, представників застрахованих осіб та роботодавців в управлінні 

страхуванням від нещасного випадку; 

- добровільної участі представників усіх суб'єктів загальнообов'язкового державного 

соціального страхування в управлінні соціальним страхуванням 

 

За якими принципами здійснюється соціальне страхування від нещасних випадків на 

виробництві? 

- недержавних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав 

- обов'язковість сплати страхувальником страхових внесків; 

- забезпечення рівня життя, не нижчого за необхідний для певної категорії осіб у визначених 

законом обставинах 

- використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування в 

залежності від необхідності фінансування окремого виду соціального забезпечення 

- цільове використання коштів страхування від нещасного випадку 

- непропорційної та часткової участі представників страхувальників і страховиків, як 

суб'єктів недержавного соціального страхування, в управлінні загальнообов'язковим 

державним соціальним страхуванням 

 

Зазначте, на яких принципах ґрунтується загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві: 

- договірного визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного 

соціального страхування 

- своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком 

- фінансування страхувальниками витрат, не пов'язаних із наданням матеріального 

забезпечення та соціальних послуг 

- обов’язковість сплати страхувальником страхових внесків 

- пропорційного використання коштів загальнообов'язкового державного соціального 

страхування для покриття витрат страхових і нестрахових соціальних фондів 

- невтручання представників суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального 

страхування в управлінні загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від 

нещасних випадків на виробництві 

 

Назвіть суб’єктів соціального страхування від нещасних випадків на виробництві: 

- члени сімей застрахованих осіб 

- представники соціальних фондів 

- громадяни, іноземці та особи без громадянства 

- священнослужителі 

- застраховані особи 



- потерпілі від нещасних випадків на виробництві 

 

Назвіть суб’єктів соціального страхування від нещасних випадків на виробництві: 

- страхові фонди 

- учні, студенти навчальних закладів 

- особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах 

- страховик 

- роботодавці 

- страхувальники 

 

Які особи підлягають обов’язковому страхуванню від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання? 

- особи, які працюють за цивільно-правовими договорами 

- особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших підставах, 

передбачених законодавством про працю 

- особи, які забезпечують себе роботою самостійно 

- учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені 

до будь-яких робіт під час, перед або після занять 

- громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності 

- самозайняті особи 

 

 

Які особи підлягають обов’язковому страхуванню від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання? 

- фізичні особи-підприємці 

- священнослужителі, церковнослужителі та особи, які працюють у релігійних організаціях 

на виборних посадах 

- учні та студенти навчальних закладів під час занять, коли вони набувають професійних 

навичок 

- особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та 

залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах 

за спеціальними договорами 

- роботодавці 

- батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу 

 

Які види соціального страхування від нещасного випадку на виробництві можна виділити 

залежно від участі осіб у цьому виді страхування? 

- соціальне 

- обов’язкове 

- державне 

- недержавне 

- добровільне 

- необов’язкове 

 

Фізична особа, на користь якої здійснюється страхування, вважається: 

- перестрахованою 

- зайнятою 

- страхувальником 

- страховиком 

- застрахованою 

- перестрашеною 

 

Правосуб’єктність осіб, які підлягають обов’язковому страхуванню від нещасного випадку 

на виробництві, виникає з моменту: 



- укладення договору про добровільну участь у загальнообов’язковому державному 

соціальному страхуванні 

- фактичної сплати страхових внесків 

- укладення трудового договору 

- реєстрації у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в якості 

застрахованої особи 

- реєстрації у Пенсійному фонді України як платника страхових внесків 

- реєстрації у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в якості 

страхувальника 

 

Які особи мають право добровільно застрахуватися від нещасного випадку на виробництві? 

- особи, які працюють на умовах трудового договору 

- громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності 

- застраховані особи 

- учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені 

до будь-яких робіт під час, перед або після занять 

- особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та 

залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах 

за спеціальними договорами 

- члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, якщо вони не є 

найманими працівниками 

 

Які особи мають право добровільно застрахуватися від нещасного випадку на виробництві? 

- особи, які забезпечують себе роботою самостійно 

- священнослужителі, церковнослужителі та особи, які працюють у релігійних організаціях 

на виборних посадах 

- громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності 

- учні та студенти навчальних закладів під час занять, коли вони набувають професійних 

навичок 

- учні та студенти навчальних закладів у період проходження виробничої практики 

(стажування), виконання робіт на підприємствах 

- особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших підставах, 

передбачених законодавством про працю 

 

Які із перелічених документів не потрібно подавати для укладення договору про добровільну 

участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування для участі у 

соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві? 

- довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з 

Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (у разі наявності) 

- трудову книжку (у разі наявності) 

- документ, що посвідчує особу 

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або 

іншого документа, що підтверджує право на зайняття відповідною діяльністю 

- страхове свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

- студентський квиток 

 

Правосуб’єктність застрахованих осіб у сфері соціального страхування від нещасного 

випадку на виробництві, які мають право на добровільну участь у цьому виді страхування, 

виникає з моменту: 

- підписання договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного 

соціального страхування 

- фактичної сплати страхових внесків 

- укладення трудового договору 



- реєстрації у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в якості 

застрахованої особи 

- реєстрації у Пенсійному фонді України як платника страхових внесків 

- реєстрації у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в якості 

страхувальника 

 

У відповідях, під якими номерами неправильно названі права застрахованих осіб у сфері 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві? 

- брати участь на виборній основі в управлінні страхуванням від нещасних випадків 

- бути повноважним представником застрахованих працівників і вимагати від Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків виконання своїх обов'язків щодо соціального 

захисту потерпілих; 

- брати участь у розслідуванні страхового випадку, у тому числі з участю представника 

профспілкового органу або своєї довіреної особи; 

- знати та виконувати вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів про 

охорону праці, що стосуються застрахованого 

- у разі настання страхового випадку одержувати від Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків виплати та соціальні послуги, передбачені законодавством 

- отримувати послуги медичної реабілітації 

 

У відповідях, під якими номерами неправильно названі права застрахованих осіб у сфері 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві? 

- отримувати послуги професійної реабілітації, включаючи збереження робочого місця, 

навчання або перекваліфікацію, якщо загальна тривалість професійної реабілітації не 

перевищує двох років 

- отримувати відшкодування витрат у разі медичної та професійної реабілітації, на проїзд до 

місця лікування чи навчання і назад, витрати на житло та харчування, транспортування 

багажу, на проїзд особи, яка його супроводжує 

- додержуватися вимог щодо охорони праці, передбачених колективним договором та 

трудовим договором чи правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства 

- отримувати послуги соціальної реабілітації, включаючи придбання автомобіля, протезів, 

допомогу у веденні домашнього господарства, що надаються відповідно до законодавства 

- отримувати безоплатно від Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

роз'яснення з питань соціального страхування від нещасного випадку 

- своєчасно повідомляти органи виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків про обставини, що призводять до зміни розміру матеріального 

забезпечення, складу соціальних послуг та порядку їх надання 

 

У відповідях, під якими номерами названі обов’язки застрахованих осіб у сфері соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві? 

- брати участь на виборній основі в управлінні страхуванням від нещасних випадків 

- бути повноважним представником застрахованих працівників і вимагати від Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків виконання своїх обов'язків щодо соціального 

захисту потерпілих; 

- брати участь у розслідуванні страхового випадку, у тому числі з участю представника 

профспілкового органу або своєї довіреної особи; 

- знати та виконувати вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів про 

охорону праці, що стосуються застрахованого 

- у разі настання страхового випадку одержувати від Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків виплати та соціальні послуги, передбачені законодавством 

- додержуватися вимог щодо охорони праці, передбачених колективним договором та 

трудовим договором чи правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства 

 



У відповідях, під якими номерами неправильно названі обов’язки застрахованих осіб у сфері 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві? 

- додержуватися вимог щодо охорони праці, передбачених колективним договором та 

трудовим договором чи правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства 

- знати та виконувати вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів про 

охорону праці, що стосуються застрахованого 

- отримувати послуги соціальної реабілітації, включаючи придбання автомобіля, протезів, 

допомогу у веденні домашнього господарства, що надаються відповідно до законодавства 

- у разі настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання не 

ухилятися від професійної реабілітації та виконувати вказівки, спрямовані на якнайшвидше 

повернення особи до трудової діяльності 

- сплачувати страхові внески на соціальне страхування від нещасних випадків на 

виробництві 

- у разі настання нещасного випадку або професійного захворювання лікуватися в 

лікувально-профілактичних закладах або у медичних працівників, з якими Фонд соціального 

страхування від нещасних випадків уклав угоди на медичне обслуговування 

 

Кого в системі соціального страхування від нещасних випадків на виробництві необхідно 

вважати страхувальниками? 

- роботодавців, які сплачують внески на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування 

- соціальні страхові фонди 

- осіб, на користь яких здійснюється соціальне страхування 

- громадян-учасників державних соціальних фондів 

- застрахованих осіб, які уклали договір про добровільну участь у системі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві 

- страхові організації 

 

Кого в системі соціального страхування від нещасних випадків на виробництві необхідно 

вважати страховиком? 

- нестрахові фонди 

- державні органи, які здійснюють накопичення і виплату коштів на соціальне забезпечення 

- Пенсійний фонд України 

- банківські установи та інші суб’єкти ринку фінансових послуг 

- Фонд соціального захисту інвалідів України 

- Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України 

 

З якого моменту юридичні та фізичні особи-підприємці отримують правовий статус 

страхувальника у системі соціального страхування від нещасних випадків на виробництві? 

- реєстрації у Пенсійному фонді України як платника страхових внесків 

- укладення договору про участь у системі соціального страхування від нещасних випадків 

на виробництві 

- державної реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців» 

- початку сплати страхових внесків 

- початку підприємницької діяльності 

- отримання свідоцтва про внесення до Єдиного державного реєстру страхувальників 

 

У відповідях, під якими номерами правильно названі права страхувальників у системі 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві? 

- брати участь у розслідуванні страхового випадку, у тому числі з участю представника 

профспілкового органу або своєї довіреної особи 



- отримувати послуги професійної реабілітації, включаючи збереження робочого місця, 

навчання або перекваліфікацію, якщо загальна тривалість професійної реабілітації не 

перевищує двох років 

- своєчасно повідомляти органи виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків про обставини, що призводять до зміни розміру матеріального 

забезпечення, складу соціальних послуг та порядку їх надання 

- брати участь на виборній основі в управлінні страхуванням від нещасних випадків; 

- оскаржувати рішення працівників Фонду соціального страхування від нещасних випадків у 

спеціальних комісіях з питань вирішення спорів при виконавчій дирекції Фонду та при її 

робочих органах 

- безоплатно створювати всі необхідні умови для роботи на підприємстві представників 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

 

У відповідях, під якими номерами правильно названі права страхувальників у системі 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві? 

- вимагати від Фонду соціального страхування від нещасних випадків виконання обов'язків 

Фонду щодо організації профілактики нещасних випадків і професійних захворювань та 

соціального захисту потерпілих; 

- подавати робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків відомості про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, 

послуг), кількість нещасних випадків і професійних захворювань на підприємстві за минулий 

календарний рік 

- інформувати робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків про зміну технології робіт або виду діяльності підприємства для 

переведення його до відповідного класу професійного ризику 

- захищати свої права та законні інтереси, а також права та законні інтереси застрахованих, у 

тому числі в суді 

- повідомляти працівникам підприємства адресу та номери телефонів робочого органу 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків, а також 

лікувально-профілактичних закладів та лікарів, які за угодами з цим Фондом обслуговують 

підприємство 

- подавати звітність робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 

від нещасних випадків у строки, в порядку та за формою, що встановлені цим Фондом 

 

У відповідях, під якими номерами правильно названі обов’язки страхувальників у системі 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві? 

- вимагати від Фонду соціального страхування від нещасних випадків виконання обов'язків 

Фонду щодо організації профілактики нещасних випадків і професійних захворювань та 

соціального захисту потерпілих; 

- подавати робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків відомості про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, 

послуг), кількість нещасних випадків і професійних захворювань на підприємстві за минулий 

календарний рік 

- інформувати робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків про кожний нещасний випадок або професійне захворювання на 

підприємстві 

- захищати свої права та законні інтереси, а також права та законні інтереси застрахованих, у 

тому числі в суді 

- оскаржувати рішення працівників Фонду соціального страхування від нещасних випадків у 

спеціальних комісіях з питань вирішення спорів при виконавчій дирекції Фонду та при її 

робочих органах 

- отримувати безоплатно від Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

роз'яснення з питань соціального страхування від нещасного випадку 

 



Що є об’єктом соціального страхування від нещасного випадку на виробництві? 

- страховий випадок, із настанням якого у застрахованої особи виникає право на отримання 

матеріального забезпечення та соціальних послуг 

- життя застрахованого 

- нещасний випадок на виробництві 

- здоров’я та працездатність застрахованого 

- професійне захворювання 

- страховий ризик 

 

Який орган затверджує статут Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України? 

- виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 

та професійних захворювань України 

- Міністерство соціальної політики України 

- Кабінет Міністрів України 

- Президент України 

- правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України 

- Міністерство доходів і зборів України 

 

З якого моменту Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України набуває статусу юридичної особи? 

- створення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України 

- затвердження статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України 

- державної реєстрації Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» 

- державної реєстрації статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України 

- створення правління державної реєстрації Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань України 

- внесення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України до Державного реєстру фінансових установ 

 

Які суб’єкти мають право добровільно, за письмовою заявою, застрахуватись від нещасного 

випадку у Фонді соціального страхування від нещасних випадків? 

- особи, що займаються адвокатською діяльністю 

- військовослужбовці Збройних сил України 

- особи, що займаються нотаріальною діяльністю 

- особи, які утримуються у виправних закладах та залучаються до трудової діяльності на цих 

підприємствах за спеціальними договорами 

- члени спостережної ради товариства з обмеженою відповідальністю 

- безробітні 

 

Назвіть обов’язки роботодавця як страхувальника в системі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань. 

- виплачувати допомогу членам сім’ї потерпілого від професійного захворювання 

- захищати свої права та законні інтереси у тому числі в суді 

- захищати права та законні інтереси застрахованих, у тому числі в суді 



- подавати робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків відомості про кількість нещасних випадків і професійних захворювань на 

підприємстві за минулий календарний рік 

- подавати робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків відомості про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, 

послуг) за минулий календарний рік 

- брати участь на виборній основі в управлінні страхуванням від нещасних випадків 

 

Назвіть права застрахованих осіб в системі загальнообов’язкового державного соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. 

- інформувати робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків про кожний нещасний випадок або професійне захворювання на 

підприємстві 

- інформувати робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків про зміну технології робіт або виду діяльності підприємства для 

переведення його до відповідного класу професійного ризику 

- отримувати послуги медичної реабілітації 

- отримувати компенсацію за роботу у важких і шкідливих умовах 

- отримувати за плату від Фонду соціального страхування від нещасних випадків роз’яснення 

з питань соціального страхування від нещасного випадку 

- отримувати послуги професійної реабілітації, включаючи збереження робочого місця, 

навчання або перекваліфікацію, якщо загальна тривалість професійної реабілітації не 

перевищує двох років 

 

Які є особливості правового статусу Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

на виробництві? 

- самоврядність 

- державне регулювання 

- комерційність 

- бюджетність 

- некомерційність 

- солідарність 

 

Заповніть прогалину у законодавчому положенні: «До складу правління Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків включаються по ___ членів, які є представниками: 

держави; застрахованих осіб; роботодавців».  

 

Який орган призначає представників держави у правлінні Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві? 

- Верховна Рада України 

- Міністерство соціальної політики України 

- виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 

та професійних захворювань України 

- Фонд соціального захисту України 

- Кабінет Міністрів України 

- Пенсійний фонд України 

 

Заповніть прогалину у законодавчому положенні: «До складу правління Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків включаються по 15 членів, які є представниками: 

держави; ______________________, _____________________». 

- профспілок 

- страховиків 

- застрахованих осіб 

- страхувальників 



- роботодавців 

- страхових організацій 

 

Завершіть законодавче положення: «Рішення правління Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, прийняте в межах 

його компетенції, є __________________________». 

- необов’язковим для виконання всіма страхувальниками та застрахованими 

- обов'язковим для виконання всіма страхувальниками та застрахованими 

- обов’язковим для державної реєстрації в порядку, встановленому законодавством 

- обов’язковим для затвердження Кабінетом Міністрів України 

- обов’язковим для виконання усіма суб’єктами системи соціального страхування 

- обов’язковим для затвердження Міністерством соціальної політики України 

 

Які з наведених положень про виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві найбільш правильно характеризують її правовий статус? 

- вона є постійно діючим органом, який підзвітний правлінню Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 

- вона є постійно діючим органом, який підзвітний Кабінету Міністрів України 

- вона є постійно діючим органом, який підзвітний Міністерству соціальної політики України 

- вона діє від імені Фонду соціального страхування від нещасних випадків у межах та в 

порядку, що визначаються Положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України 

- вона діє від імені Фонду соціального страхування від нещасних випадків у межах та в 

порядку, що визначаються його статутом і Положенням, що затверджується правлінням 

Фонду 

- вона є дорадчим органом, що організовує і забезпечує виконання рішень правління Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 

 

Які основні обов’язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 

передбачені статтею 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які 

спричинили втрату працездатності»? 

- забезпечувати збір та ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

- здійснювати контроль за правильністю нарахування, обчислення, повнотою і своєчасністю 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

- формувати та вести реєстр страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового 

державного соціального страхування 

- формувати та вести реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового 

державного соціального страхування 

- вести облік показників для визначення класу професійного ризику виробництва; 

- укладати угоди з лікувально-профілактичними закладами та окремими лікарями на 

обслуговування потерпілих на виробництві 

 

Які основні обов’язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 

передбачені статтею 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які 

спричинили втрату працездатності»? 

- визначати потребу регіонів у створенні установ соціального обслуговування населення, 

соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів 

- вивчати та використовувати досвід управління охороною праці та страхування від 

нещасного випадку в зарубіжних країнах 

- здійснювати контроль, у тому числі спільно з органами доходів і зборів, за достовірністю 

відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному 

страхуванню 



- співпрацювати з фондами з інших видів соціального страхування у фінансуванні заходів, 

пов'язаних з матеріальним забезпеченням та наданням соціальних послуг застрахованим, у 

кожному конкретному випадку спільно приймаючи рішення щодо того, хто з них братиме 

участь у фінансуванні цих заходів 

- здійснювати державний нагляд за діяльністю Пенсійного фонду України щодо ведення 

реєстру застрахованих осіб 

- здійснювати фінансування програм щодо соціального захисту інвалідів 

 

Які права Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві передбачені 

статтею 24-1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату 

працездатності»? 

- отримувати безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форми 

власності, виду діяльності та господарювання і від фізичних осіб - підприємців відомості про 

нарахування, обчислення і сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 

- проводити перевірки на підприємствах, в установах і організаціях, у фізичних осіб - 

підприємців бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів про нарахування, 

обчислення та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування 

- користуватися в установленому порядку відомостями Державного реєстру 

загальнообов'язкового державного соціального страхування, необхідними для забезпечення 

виконання покладених на нього функцій 

- у разі виявлення за результатами перевірки поданих страхувальником недостовірних 

відомостей про застрахованих осіб видавати приписи щодо усунення цих порушень 

- проводити перевірки достовірності поданих страхувальниками відомостей про види 

економічної діяльності (у тому числі основний) підприємств, установ і організацій незалежно 

від форми власності, виду діяльності та господарювання для віднесення страхувальника до 

класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності 

- організовувати та координувати роботу із забезпечення житлом інвалідів війни 

 

Які права Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві передбачені 

статтею 24-1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату 

працездатності»? 

- відносити страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду 

його економічної діяльності; 

- забезпечувати соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців, звільнених у запас 

або відставку, та тих, які підлягають звільненню у зв'язку з реформуванням Збройних Сил 

України та інших військових формувань 

- організовувати оздоровлення та відпочинок дітей 

- проводити перевірки дотримання підприємствами, установами і організаціями незалежно 

від форми власності, виду економічної діяльності та господарювання порядку використання 

страхових коштів, перерахованих Фондом на фінансування профілактичних заходів, 

здійснення страхових виплат і надання соціальних послуг 

- брати участь у роботі комісій з питань охорони праці підприємств 

- одержувати від роботодавців пояснення та інформацію, в тому числі у письмовій формі, 

про стан охорони праці та види здійснюваної діяльності 

 

 

№ 943, 0, 9, 1, 1, 90 

У відповідях, під якими номерами неправильно названі права страхових експертів з охорони 

праці? 



- безперешкодно та в будь-який час відвідувати підприємства для перевірки стану умов і 

безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань 

- у складі відповідних комісій брати участь у розслідуванні нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань, а також у перевірці знань з охорони праці 

працівників підприємств 

- проводити перевірки дотримання підприємствами, установами і організаціями незалежно 

від форми власності, виду економічної діяльності та господарювання порядку використання 

страхових коштів, перерахованих Фондом на фінансування профілактичних заходів, 

здійснення страхових виплат і надання соціальних послуг 

- одержувати від роботодавців пояснення та інформацію, в тому числі у письмовій формі, 

про стан охорони праці та види здійснюваної діяльності; 

- брати участь у роботі комісій з питань охорони праці підприємств 

- вносити роботодавцям обов'язкові для виконання подання про порушення законодавства 

про охорону праці 

- вести облік показників для визначення класу професійного ризику виробництва 

 

У відповідях, під якими номерами неправильно названі права страхових експертів з охорони 

праці? 

- складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадках несвоєчасного 

інформування робочого органу виконавчої дирекції Фонду про нещасні випадки на 

виробництві 

- брати участь як незалежні експерти в роботі комісій з випробувань та приймання в 

експлуатацію виробничих об'єктів, засобів виробництва та індивідуального захисту, 

апаратури та приладів контролю 

- відносити страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду 

його економічної діяльності 

- вносити роботодавцям обов'язкові для виконання подання про заборону подальшої 

експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота на яких загрожує здоров'ю або життю 

працівників 

- отримувати безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форми 

власності, виду діяльності та господарювання і від фізичних осіб - підприємців відомості про 

нарахування, обчислення і сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 

- безперешкодно та в будь-який час відвідувати підприємства для перевірки стану умов і 

безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань 

 

 

Заповніть прогалини у наведеному положенні законодавства: «Страховими експертами з 

охорони праці можуть бути особи з вищою спеціальною освітою за фахом спеціаліста з 

охорони праці або особи з вищою технічною чи ___________________ освітою, які мають 

стаж практичної роботи на підприємстві не менше ________ років та відповідне посвідчення, 

яке видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони праці». 

- юридичною 

- економічною 

- медичною 

- двох 

- трьох 

- п’яти 

 

 

У яких з наведених положень правильно визначені кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть 

бути страховими експертами з охорони праці? 

- страховими експертами з охорони праці можуть бути особи з вищою юридичною освітою 



- страховими експертами з охорони праці можуть бути особи з вищою медичною освітою 

- страховими експертами з охорони праці можуть бути особи з науковим ступенем з 

технічних наук 

- страховими експертами з охорони праці можуть бути особи з вищою спеціальною освітою 

за фахом спеціаліста з охорони праці 

- страховими експертами з охорони праці можуть бути особи з вищою освітою з державного 

управління 

- страховими експертами з охорони праці можуть бути особи з вищою освітою 

 

Заповніть прогалину у наведеному положенні законодавства: «Страховими експертами з 

охорони праці можуть бути особи з вищою спеціальною освітою за фахом спеціаліста з 

охорони праці або особи з вищою технічною чи медичною освітою, які мають стаж 

практичної роботи на підприємстві не менше _____ років та відповідне посвідчення, яке 

видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони праці». 

 

У відповідях, під якими номерами неправильно визначені кваліфікаційні вимоги до осіб, які 

можуть бути страховими експертами з охорони праці? 

- страховими експертами з охорони праці можуть бути особи з вищою юридичною освітою 

- страховими експертами з охорони праці можуть бути особи з вищою медичною освітою 

- страховими експертами з охорони праці можуть бути особи з вищою технічною освітою 

- страховими експертами з охорони праці можуть бути особи з вищою спеціальною освітою 

за фахом спеціаліста з охорони праці 

- страховими експертами з охорони праці можуть бути особи, які мають стаж практичної 

роботи на підприємстві не менше трьох років 

- страховими експертами з охорони праці можуть бути особи, які мають відповідне 

посвідчення, яке видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони праці 

 

Які види перевірок стану умов і безпеки праці та профілактичної роботи на підприємствах 

можуть проводити страхові (головні страхові) експерти з охорони праці? 

- періодичні 

- головні 

- планові 

- цільові 

- позапланові 

- додаткові 

 

У відповіді, під якими номерами неправильно названі критерії для здійснення перевірки 

суб’єктів господарювання не частіше ніж раз на рік? 

- підвищення коефіцієнта частоти травматизму порівняно із середнім показником по галузі 

більше ніж на 10 відсотків 

- збільшення кількості нещасних випадків на виробництві із смертельним наслідком 

порівняно з попереднім роком 

- збільшення кількості професійних захворювань порівняно з попереднім роком 

- наявність тенденції до зменшення кількості випадків виробничого травматизму протягом 

останніх трьох років 

- непроведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до законодавства 

- наявність тенденції до зменшення кількості професійних захворювань протягом останніх 

трьох років 

- наявність фактів нещасних випадків на виробництві, за якими роботодавець не проводив 

розслідування відповідно до законодавства 

 

 



У відповіді, під якими номерами правильно названі критерії для здійснення перевірки 

суб’єктів господарювання не частіше ніж раз на рік? 

- наявність у суб’єкта господарювання шкідливих і небезпечних виробничих факторів 

- підвищення коефіцієнта частоти травматизму порівняно із середнім показником по галузі 

більше ніж на 5 відсотків 

- наявність тенденції до зменшення кількості випадків виробничого травматизму протягом 

останніх трьох років 

- непроведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до законодавства 

- наявність тенденції до зменшення кількості професійних захворювань протягом останніх 

трьох років 

- наявність фактів нещасних випадків на виробництві, за якими роботодавець не проводив 

розслідування відповідно до законодавства 

 

У відповіді, під якими номерами правильно названі критерії для здійснення перевірки 

суб’єктів господарювання не частіше ніж один раз на два роки? 

- збільшення кількості нещасних випадків на виробництві із смертельним наслідком 

порівняно з попереднім роком 

- непроведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до законодавства 

- наявність тенденції до зменшення кількості випадків виробничого травматизму протягом 

останніх трьох років 

- наявність тенденції до зменшення кількості випадків виробничого травматизму порівняно з 

попереднім роком 

- наявність тенденції до зменшення кількості професійних захворювань протягом останніх 

трьох років 

- наявність тенденції до зменшення кількості професійних захворювань порівняно з 

попереднім роком 

 

 

Заповніть прогалину у наведеному положенні законодавства: «Строк проведення планової 

перевірки не може перевищувати ______________, а позапланової – _____________». 

- п’яти робочих днів 

- десяти днів 

- трьох робочих днів 

- двох робочих днів 

- одного тижня 

- одного робочого дня 

 

У яких випадках страховим експертам дозволяється проводити позапланову перевірку стану 

умов і безпеки праці та профілактичної роботи на підприємствах? 

- аварії, нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання 

- наявності фактів нещасних випадків на виробництві, за якими роботодавець не проводив 

розслідування відповідно до законодавства 

- прохання суб’єкта господарювання здійснити перевірку або надати допомогу чи 

консультацію з питань охорони праці, соціального страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання; 

- наявності у суб’єкта господарювання шкідливих і небезпечних виробничих факторів 

- неподання у встановлений термін суб’єктом господарювання документів обов’язкової 

звітності без поважних причин 

- неподання у встановлений термін суб’єктом господарювання письмових пояснень про 

причини, які перешкоджали поданню документів обов’язкової звітності 

 

У який термін страховим експертом з охорони праці складається подання про порушення 

законодавства про охорону праці за результатами планової або позапланової перевірки 

суб’єкта господарювання? 



- не пізніше ніж протягом семи календарних днів з часу закінчення перевірки 

- не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з часу закінчення перевірки 

- не пізніше ніж протягом одного тижня з часу закінчення перевірки 

- не пізніше ніж протягом одного робочого дня з часу закінчення перевірки 

- не пізніше ніж протягом двох тижнів з часу закінчення перевірки 

- не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з часу закінчення перевірки 

 

За рахунок яких коштів здійснюється фінансування Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві? 

- внесків страховиків 

- прибутку, одержаного від тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках 

- коштів, одержаних від стягнення відповідно до законодавства штрафів і пені з працівників 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 

- внесків страхувальників 

- внесків найманих працівників 

- добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких суперечить законодавству 

 

За рахунок яких коштів здійснюється фінансування Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві? 

- добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких не суперечить законодавству 

- внесків членів сім’ї потерпілого 

- внесків страховиків 

- коштів, одержаних від стягнення відповідно до законодавства штрафів і пені з керівних 

працівників, винних у невиплаті заробітної плати більше як за 3 місяці 

- внесків найманих працівників 

- капіталізованих платежів, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників у поярдку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України 

 

За рахунок яких коштів не може формуватися бюджет Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві? 

- внесків страхувальників 

- капіталізованих платежів, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України 

- внесків застрахованих осіб 

- прибутку, одержаного від тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках 

- коштів, що надійшли від стягнення штрафів і пені із страхувальників та їх посадових осіб 

відповідно до закону 

- добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких не суперечить законодавств 

 

Вкажіть до якого класу професійного ризику виробництва належать такі види економічної 

діяльності «Діяльність у сфері права» 69.10, «Державне управління загального характеру» 

84.11, «Діяльність у сфері юстиції та правосуддя» 84.23, «Діяльність у сфері охорони 

громадського порядку та безпеки» 84.24? ____ 

 

Які страхові виплати гарантуються застрахованій особі у системі соціального страхування 

від нещасних випадків на виробництві у разі настання страхового випадку відповідно до ст. 

21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату 

працездатності»? 

- допомога дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або 

професійного захворювання її матері під час вагітності 

- страхові виплати у зв’язку із вагітністю застрахованої 

- одноразова допомога при народженні дитини 



- допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або 

встановлення інвалідності 

- страхова виплата в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його 

сім’ї та особам, які перебували на утриманні померлого) внаслідок загального захворювання 

- допомога по безробіттю особі, яка постраждала внаслідок нещасного випадку 

 

Які страхові виплати гарантуються застрахованій особі у системі соціального страхування 

від нещасних випадків на виробництві у разі настання страхового випадку відповідно до ст. 

21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату 

працездатності»? 

- допомога у зв’язку з вагітністю та пологами у випадку травмування на виробництві або 

професійного захворювання жінки під час її вагітності 

- одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті 

потерпілого 

- одноразова допомога на поховання потерпілого від нещасного випадку на виробництві 

- пенсія по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного 

захворювання 

- пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання 

- матеріальна допомога в період підвищення кваліфікації потерпілого від нещасного випадку 

на виробництві 

 

Здійснення яких страхових виплат не передбачено статтею 21 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві 

та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності»? 

- допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або 

встановлення інвалідності; 

- одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті 

потерпілого; 

- щомісячна грошова сума в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує 

відповідну частину втраченого заробітку потерпілого; 

- пенсія у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на 

виробництві або професійного захворювання 

- пенсія у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок загального захворювання 

- допомога у зв’язку з частковою непрацездатністю 

 

Здійснення яких страхових виплат не передбачено статтею 21 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві 

та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності»? 

- допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або 

встановлення інвалідності; 

- одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті 

потерпілого; 

- щомісячна грошова сума в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує 

відповідну частину втраченого заробітку потерпілого; 

- пенсія у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на 

виробництві або професійного захворювання 

- пенсія у зв’язку зі стійкою втратою професійної працездатності 

- пенсія по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного 

захворювання 

 

Які соціальні послуги, у разі настання страхового випадку, зобов’язаний здійснювати Фонд 

соціального страхування від нещасних випадків? 



- сприяння створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої першої невідкладної 

допомоги потерпілому в разі настання нещасного випадку, швидкої допомоги в разі потреби 

його госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання 

- організація цілеспрямованого та ефективного лікування потерпілого у приватних 

спеціалізованих санаторно-курортних закладах з метою якнайшвидшого відновлення 

здоров'я застрахованого 

- забезпечення згідно з медичним висновком домашнього догляду за потерпілим, допомоги у 

веденні домашнього господарства (або компенсація йому відповідних витрат), сприяння 

наданню потерпілому, який проживає в гуртожитку, ізольованого житла 

- відшкодування вартості платного навчання дітей потерпілого 

- безкоштовне забезпечення автомобілем 

- забезпечення безкоштовним харчовим пайком, осіб середньомісячний сукупний дохід яких 

нижчий встановленої законом межі бідності 

 

Які з перелічених соціальних послуг не надає Фонд соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві? 

- проведення відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії або медико-

соціальної експертної комісії навчання та перекваліфікації потерпілого у власних навчальних 

закладах 

- забезпечення необхідними лікарськими засобами, протезами, ортопедичними, 

коригуючими виробами, окулярами, слуховими апаратами, спеціальними засобами 

пересування, зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів) 

- організація цілеспрямованого та ефективного лікування потерпілого у власних 

спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах або на договірній основі в інших 

лікувально-профілактичних закладах з метою якнайшвидшого відновлення здоров'я 

застрахованого 

- надання роботодавцям - суб'єктам малого підприємництва, які працевлаштовують осіб, які 

постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві, компенсації 

- організація залучення інвалідів до участі у громадському житті 

- організація поховання померлого від нещасного випадку на виробництві або професійного 

захворювання 

 


