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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ 

“Правові основи працеохоронної політики та охорони праці” 
 

1. ПЕРЕДМОВА 

 

1.1. Мета викладання і завдання дисципліни Предмет навчальної 
дисципліни, її наукові і методичні основи. 

 

Особливості ринкових перетворень, що відбуваються в країні та 

удосконалення правового забезпечення трудових відносин найманої праці. 

Задачі трудового права та регулювання трудових відносин роботодавця та 

робітника на стадії реформування. 

Вплив трудового права на характер суспільно-трудових відносин, 

забезпечення належних гарантій соціального захисту найманим працівникам: 

особливості трудових відносин роботодавця та найманих працівників у 

перехідний період. Високий рівень безробіття в країні, простої не з вини 

працівників, довготривалі відпустки без збереження заробітної плати, що 

фактично надаються за ініціативою роботодавців, затримки з виплатою 

зарплати та інші негативні обставини, які грубо порушують задеклароване у 

Конституції право громадян України на працю та її охорону, значною мірою 

посилюють напругу в сфері суспільної організації праці. 

 

Мета та завдання вивчення дисципліни: формування у майбутніх фахівців 

правових знань щодо стану проблем охорони праці, складових і 

функціонування управління охороною праці та шляхів правового регулювання 

методів та засобів забезпечення безпеки праці згідно з чинними законодавчими 

та іншими нормативно-правовими актами. 

 

Предметом вивчення курсу є: 

– вивчення правової і нормативної бази з трудових відносин роботодавця 

та найманих працівників праці та охорони праці в Україні; 

– вивчення функцій органів, що забезпечують працеохоронну політику в 

державі. 

 

Задачами курсу “Правові основи працеохоронної політики та охорони 

праці” є: 

– сформування у студентів уявлення про гарантії держави, щодо правових 

гарантій в галузі охорони праці; 

– ознайомлення з принципами державної політики в сфері охорони праці; 

– окреслення права роботодавця та робітника і трудових колективів; 

– ознайомлення з правами та пільгами робітників; 

– вивчення структури системи державного управління охороною праці; 

– розглядання основних положень законодавчих актів щодо регулювання 

та створення безпечних і здорових умов праці. 

Вивчення курсу “Правові основи працеохоронної політики та охорони 
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праці” безпосередньо спирається на такі дисципліни: безпека життєдіяльності, 

основи охорони праці, організація наглядової діяльності в галузі охорони праці, 

метрологія, стандартизація та сертифікація, управління охороною праці. 

Отримані студентами знання будуть використані при виконанні випускних 

робот та в майбутній професійній діяльності. 

 

1.2. Що студент повинен знати, вміти і з чим бути ознайомленим в 

результаті вивчення дисципліни:  

 

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати принципи 

державної політики в сфері охорони праці, права роботодавця та робітника і 

трудових колективів, права та пільги робітників, структуру системи державного 

управління охороною праці, основні положення законодавчих актів щодо 

регулювання та створення безпечних і здорових умов праці, юридичну 

відповідальність за скоєння злочинів за порушення у сфері охорони праці. 

 

Підготовлений фахівець повинен вміти: 

– складати договір (угоди) про прийом працівника на роботу; 

– визначати ступінь юридичної відповідальності за правопорушення у 

сфері охорони праці. 

 

1.3. Організаційно-методичні вказівки щодо організації і методики 

проведення усіх видів навчальних занять, організації і виконання 

індивідуальних завдань. 

 

Для вивчання дисципліни студентам рекомендуються програма курсу, 

правова та нормативно–технічна документація та література, перелік якої 

надано у розділі 3. Додаткова література дає можливість розширити відомості 

про досліджувані питання. 

 

1.4. Система контролю якості навчання студентів. 

 

Контроль якості навчання студентів проводиться згідно з методичними 

рекомендаціями по організації контролю якості навчального процесу в вищих 

навчальних закладах Міністерства освіти та науки України (видання 1997 р.) 

Контроль якості навчання студентів проводиться шляхом перевірки 

виконаних студентами розрахункових завдань на практичних заняттях, а також 

шляхом здачі диференційного заліку. 

 

1.5. Організація самостійної роботи студентів. 

 

Самостійна робота студентів включає: 

• виконання індивідуальних розрахункових завдань на практичних 

заняттях, які перевіряє і оцінює викладач;  

• повторення та опанування лекційного матеріалу; на початку наступної 
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лекції студенти мають можливість отримати консультацію за пройденим 

матеріалом; 

• підготовку до проведення модульної контрольної роботи: студенти 

вивчають лекційний матеріал та питання, що винесені для самостійного 

пророблення, при цьому мають можливість отримати повний перелік цих питань 

та консультацію по джерелам інформації. 

 

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1.  Лекції – 32 години. 

№ 

п/п 

Найменування розділів, тем Кіль-

кість 

годин 

1 2 3 

 Частина 1 16 

1. Вступ. Мета курсу, об’єкт, предмет та задачі вивчення 

дисципліни. 

Тема 1. Трудове право як галузь трудових відносин. 

Суб’єкти трудового права.  

2 

2. Тема 2. Колективні договори та угоди. Трудовий договір. 2 

3. Тема 3. Робочий час і час відпочинку. 

Особливості регулювання праці окремих категорій 

працівників: охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів та 

громадян похилого віку. 

4 

3. Тема 4. Дисципліна праці та засоби її забезпечення. 2 

4. Тема 5. Матеріальна відповідальність сторін трудового 

договору. 

2 

5. Тема 6. Відшкодування громадянам, підприємствам і 

державі збитків, завданих порушеннями вимог охорони 

праці. 

4 

 Частина 2 16 

6 Тема 7. Порядок і строки притягнення до 

відповідальності за правопорушення в сфері охорони праці. 

2 

7. Тема 8. Індивідуальні та колективні трудові спори і 

порядок їх розв’язання. 

2 

8. Тема 9. Гарантії прав громадян на охорону праці. 

Політика підприємства з охорони праці. 

2 

9. Тема 10. Нагляд і контроль за додержанням 

законодавства про охорону праці. Державний нагляд і 

контроль за додержанням законодавства про охорону праці. 

2 

10. Тема 11. Громадський контроль у сфері охорони праці. 

Здійснення нагляду прокуратури України за дотриманням 

законності у сфері охорони праці. 

2 
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1 2 3 

11. Тема 12. Кримінальна відповідальність за порушення 

законодавства з охорони праці. 

2 

12. Тема 13. Основні положення закону України “Про 

боротьбу з корупцією”. Відповідальність юридичних осіб за 

вчинення корупційних правопорушень. 

2 

13. Тема 14. Корупційні адміністративні правопорушення.  

Злочини у сфері службової діяльності, пов’язані з 

наданням публічних послуг. 

2 

 

2.2. Практичні заняття – 16 годин. 

 

№ 

п/п 

Зміст (теми) занять Кількість 

годин 

 Частина І 8 

1. Складання договору (угоди) при прийомі працівника 

на роботу. 

2 

2. Розробка режиму робочого часу і часу відпочинку на 

підприємстві. 

2 

3. Визначення відповідальності за правопорушення у 

сфері охорони праці (за варіантом). 

2 

4 Відшкодування шкоди здоров’ю, причиненої 

працівникові на виробництві. 

2 

  Частина ІІ 8 

5 Визначення прав на пільги і компенсації за важкі і 

шкідливі умови праці. 

2 

6 Визначення корупційних адміністративних 

правопорушень (за варіантом). 

4 

7 Визначення ступеня юридичної відповідальності за 

скоєння злочинів у сфері службової діяльності (за 

варіантом). 

2 

 

2.3. Розподіл навчального часу за розділами, темами та видами 

навчальних занять. 

 

Вид занять 
Розділи, теми 

занять 

Всього 

годин 

 
Лекції Практик-

ні 

Лаборатор-

ні 

СРС Залік Іспит 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вступ, Тема 1 8 2 2 - 4   

Тема 2 14 4 2 - 8   

Тема 3 6 2 - - 4   

Тема 4 10 2 2 - 6   



 7

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 5 14 4 2 - 8   

Тема 6 6 2 - - 4   

Тема 7 10 2 2 - 6   

Тема 8 6 2 - - 4   

Тема 9 10 2 2 - 6   

Тема 10 6 2 - - 4   

Тема 11 10 2 2 - 6   

Тема 12 6 2 - - 4   

Тема 13 14 4 2 - 8   

Усього по 

дисципліні 
120 32 16 - 72 

Діф. 

залік 
- 

 

3. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

3.1. Література до лекційних та практичних занять. 

1) Конституція України, прийнята 28.06.1996 р. 

2) Закон України про охорону праці від 21.11.2002 р. 

3) Закон України “Про загальнообо’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності” №1105-XVI від 

23.09.1999р. 

4) ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних 

понять. 

5) http://www.dnop.kiev.ua/ – Державний комітет України з нагляду за 

охороною праці. 

6) http://document.org.ua/dnaop/index.php – Реєстр ДНАОП. Перелік 

нормативних актів з охорони праці. 

7) Закон України “Про боротьбу з корупцією”, №357/95 від 05.10.95. 

8) Трудове право України, за ред. П.Д. Пилипенка, - К, 2004 – 383 с. 

9) Козак З.Я., Правове регулювання охорони праці: Навчальний 

посібник, - Львів, 2003 – 403 с. 

10) Ткачук К.Н., Москалева В.М., Кусковець С.Л., Зацарний В.В. 

Правові основи працеохоронної політики України: Навчальний посібник. – 

Рівне: НУВГП, 2011. – 310 с. 

11) Правові основи працеохоронної політики та охорони праці: навч. 

посіб. / В.Д. Губенко, Б.М. Коржик, В.П. Андрійченко, Н.А. Губенко; за ред. 

Б.М. Коржика; Харк. Нац.акад.міськ.госп-ва.-Х.: ХНАМГ, 2011 – 174 с. 

 

4. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Підготовка до практичних та лекційних занять. 

Підготовка до контрольних занять /до здачі модулів. 


