
	X Посібник із розроблення законодавства з питань БЗР 

Розділ 01. Контрольний перелік запитань для оцінювання закону з питань БЗР

МТН Законодавчий 
елемент

ТАК НІ Якщо ТАК, 
зазначте 
відповідний 
закон і статтю

Якщо НІ, 
поясніть 
(опишіть 
проблему та 
пов’язані з 
нею виклики)

Зауваження, 
зокрема 
рекомендації 
щодо усунення 
прогалин, 
проблем і 
суперечностей

Інші 
зауваження/
примітки

К155, ст. 1–21 Чи існує 
комплексний 
закон про БЗР, 
який охоплює всі 
галузі економічної 
діяльності та всіх 
працівників

Р197, п. 6
МОП-БЗР 2001

Чи є основні 
елементи систем 
управління БЗР 
обов’язковими 
відповідно до 
закону про БЗР?

К187, ст. 1 Чи є закон про БЗР 
орієнтованим на 
запобігання (згідно 
з принципом 
«ієрархії заходів 
контролю»)?

 

К155, ст. 13, 
16–21

Чи визначає 
закон про БЗР 
обов’язки та права 
працівників і 
роботодавців?

К155, ст. 19–20
Р164, п. 12

Чи передбачені 
законом про 
БЗР заходи із 
забезпечення 
участі та співробіт-
ництва на робо-
чому місці?

К155, ст. 9 Чи включає закон 
про БЗР достатньо 
переконливі/
стримуючі санкції?

К187, ст. 4 Чи розроблено 
закон про БЗР
на основі консуль-
тацій з соціаль-
ними партнерами 
та іншими клю-
човими зацікавле-
ними сторонами 
(наприклад, спе-
ціалістами з БЗР)
і за їхньої участі?

1 Конвенція № 155 прямо не вимагає наявності всеохопного закону про БЗР, проте він може використовуватися для виконання статей 1 і 
2 цієї конвенції. Розроблення окремих всеохопних законів про БЗР є тенденцією, як зазначено у розділі 01. 



	X Розділ 01. Еволюція законодавства про БЗР: 
від перших законів про БЗР до сучасної законодавчої бази з БЗР

МТН Законодавчий 
елемент

ТАК НІ Якщо ТАК, 
зазначте 
відповідний 
закон і статтю

Якщо НІ, 
поясніть 
(опишіть 
проблему та 
пов’язані з 
нею виклики)

Зауваження, 
зокрема 
рекомендації 
щодо усунення 
прогалин, 
проблем і 
суперечностей

Інші 
зауваження/
примітки

-2 Чи опирається 
закон про БЗР на
принципи, резуль-
тати і процеси і 
чи доповнюється 
він детальними та 
цільовими під-
законними норма-
тивно-правовими 
актами?

-3 Чи достатньо і адек-
ватно враховані 
у законі про БЗР 
наявні виклики? 
Чи є якийсь виклик, 
який не враховано 
у цьому законі, але 
який можна було б 
у ньому врахувати? 
Чи здійснюється 
його регулярний 
перегляд із метою 
забезпечення на-
лежного враху-
вання нових ви-
кликів?

- 4 Чи має закон про 
БЗР оптимальну 
структуру, яка до-
зволяє легко орієн-
туватися в ньому?

-4 Чи є закон про БЗР 
якісно розроб-
леним, доречним, 
актуальним, чітким, 
простим, точним, 
послідовним, вну-
трішньо і зовнішньо 
узгодженим?

-5 Чи розуміють і 
приймають заці-
кавлені сторони 
обґрунтування і 
основоположні 
припущення за-
кону про БЗР? 

-6 Чи піддається 
закон про БЗР конт-
ролю з виконання 
(простий в оціню-
ванні його належ-
ного дотримання)?

2  МТН цього не вимагають; основане на огляді літератури.
3  Загальне міркування щодо доречності змісту закону.
4  Загальне міркування про зручність закону для користувача (належне використання методів розроблення законодавства (див. розділ 12)).
5  Загальне міркування про прийнятність закону для зацікавлених сторін.
6  Наприклад, можуть бути положення, які є неясними або які можуть призводити до кількох варіантів тлумачення чи вимагати правил 

імплементації.


