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1. МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ КУРСУ 

Навчальна програма розроблена  колективом кафедри "Охорона праці та 

навколишнього середовища” у відповідності з наказом Міністерства освіти і науки 

України від 20.08.1995р.,  № 182/200 і з врахуванням рекомендацій міждержавної науково-

методичної ради "Охорони праці" Міносвіти та науки України. 

 Дисципліна «Управління охороною праці» вивчає існуючої структури управління 

охороною праці як на державному, регіональному та галузевому рівнях, так і на рівні 

підприємства, установи чи організації; існуючі нормативно-правові бази у цій сфері. 

Вивчає рекомендації МОП та державних органів нагляду і контролю в Україні стосовно 

побудови і впровадження сучасних ефективних систем управління охороною праці. 

Розглядає перспективи  подальшого  розвитку та удосконалення систем управління 

охороною праці. Вивчає вплив економічних аспектів на цю проблему, а саме: оцінку 

затрат на охорону праці: визначення ефективності заходів і засобів щодо профілактики 

виробничого травматизму та професійної захворюваності; залежність структури річної 

економії підприємства від поліпшення умов та безпеки праці. 
.  

Об’єктами дослідження  курсу «Управління охороною праці» є: 

- структура системи охорони праці на виробництві; 

- методи попереднього аналізу системи управління; 

- виробничі об’єкти, технології та продукція;  

- менеджмент та аудит з безпеки на підприємстві. 

Розробка питань, що складають суттєвість курсу «Управління охороною праці», 

можлива тільки на основі досягнень і висновків суміжних наукових дисциплін, прямо або 

побічно пов’язаних із задачами забезпечення здорових і безпечних умов праці. До їх 

складу відносяться: 

- природні і технічні науки: фізика, хімія, математика, загальні інженерні і профілюючі 

дисципліни, основи охорони праці, ергономіка, промислова естетика, безпека 

життєдіяльності і ін. 

- соціально – правові і економічні науки: трудове право, соціологія, економіка, 

організація виробництва і ін.; 

- медичні науки: гігієна та фізіологія людини, виробнича санітарія, промислова 

токсикологія, психологія і ін.; 

- спеціальні – вступ до спеціальності, теорія ризиків, основи інженерної підготовки, 

теорія горіння та вибуху, безпека експлуатації будівель і споруд та ін.. 

-  

Предметом вивчення дисципліни  «Управління охороною праці» є: 

-  теоретичні основи менеджменту безпеки; 

- системний аналіз;   

- принципи та методи управління охороною праці; 

- принципи та методи розробки СУОП та СУОПП. 

 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни "Управління охороною праці" полягає у 

підготовці майбутнього фахівця з охорони праці у ролі фахівця служби охорони праці 

підприємства на підставі комплексу нормативно-правових документів, здатного 

здійснювати ефективну діяльність в організації управління щодо забезпечення здорових, 

безпечних і високопродуктивних умов праці на підприємстві. 

Завданням дисципліни "Управління охороною праці" є набуття студентами умінь і 

навичок щодо вирішування виниклих у виробничому чи соціальному середовищі задач з 
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управління охороною праці. Згідно з ГСВОУ ОКХ підготовки бакалавра за напрямом 

170202 "Охорона праці" до таких задач відносяться: 

- організація проведення занять та інструктажів з охорони праці; 

- організація дотримання безпеки та гігієни праці; 

- організація дій з метою попередження або зменшення рівня вірогідного 

пошкодження; 

- контроль за станом умов та безпеки праці на робочих місцях; 

- здійснення перевірок за  повідомленнями та заявами про порушення  

правил охорони праці; 

- проведення навчальних занять з працівниками з питань охорони праці; 

- створення системи управління охороною праці на конкретному 

виробництві; 

- здійснення контролю за  дотриманням  на підприємствах, в установах та 

організаціях незалежно від форм власності чинного законодавства, правил, 

стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, 

протипожежного стану та охорони навколишнього середовища. 

 

Конкретні задачі курсу:  

- навчити студента створювати систему управління охороною праці на підприємстві 

(СУОПП); 

- надати необхідну інформацію, щодо підходів в організації системи управління 

охороною праці в  умовах виробництва ;   

-  ознайомити із методами аудиту систем управління за державними та 

міжнародними стандартами, та навчити ними користуватись.  

 

Методологічною основою  курсу «Управління охороною праці» є: 

- державна та міжнародна система управління охороною праці на всіх рівнях 

(державних, галузевих та на підприємствах) та для усіх форм власності підприємств та 

установ, міжнародні та вітчизняні стандарти та нормативи,  які взято за основу при 

підготовці майбутніх фахівців з охорони праці.    

В основі дисципліни у всіх її розділах закладена базова підготовка щодо 

сприйняття нових галузь знань з охорони праці та інших дисциплін, які необхідні для 

гармонічного формування сучасного фахівця.  

Методами вивчення курсу «Управління охороною праці» є аналіз, спостереження, 

моделювання, розрахунки, прогнозування та ін. 

 

Курс «Управління охороною праці» складається з 6 тем:  

1 модуль. Загальні питання щодо СУОП 

Тема 1.  Концепція  розвитку та загальна структура  управління охороною праці  в Україні 

Тема 2. Державне управління та політика у галузі Охорони праці, органи державного 

управління, нагляду та контролю 

Тема 3. Система управління охороною праці на підприємстві  

 

2 модуль. МОП та світові моделі СУОП 

Тема 4. Розвиток та удосконалення систем управління Охороною праці в Україні з 

урахуванням вимог МОП 

Тема 5. Аудит систем менеджменту безпеки праці та здоров’я робітників 

Тема 6. Міжнародні моделі СУОП. 
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Отримані студентами знання будуть використані у процесі навчання із 

спеціальних та  інших дисциплін в університеті, при виконанні проектів та в подальшому 

навчанні та практичній діяльності. 

Курс розрахований на 120 години, в тому числі: 32 години лекційних та 16 годин 

практичних занять, 72 години самостійної роботи студентів. Курсова робота.  
Підсумкова форма контролю - іспит . Для перевірки студентів передбачено модульний 

контроль.                                                                 

Викладення дисципліни «Управління охороною праці» слід планувати на 3 (6 

семестр) курсі тому що вона є базовою в комплексі професійно орієнтованих дисциплін. 

  

В результаті вивчення курсу «Управління охороною праці» студенти повинні 

знати:  

- структуру системи охорони праці на виробництві; 

- методи аналізу систем управління безпеки праці та здоров’я; 

- загальну будову управління виробничими об’єктами, технологіями та випуску 

продукції;  

- менеджмент та аудит з безпеки на виробництві в Україні та за кордоном. 

 

Ядро знань: 

Основні поняття: 

Адміністративно-громадський багатоступеневий контроль, аналіз і оцінка стану 

умов та безпеки праці, атестація робочих місць за умовами праці, аудит охорони праці, 

аудитор, безпека праці, безпечність промислової продукції, безупинне вдосконалювання 

(continual improvement), важкість праці, відомчий контроль, вимоги безпеки праці, 

виробнича безпека, виробнича санітарія, виробнича травма, виробниче приміщення, 

виробниче середовище, виробничий ризик, виробничозумовлене захворювання, 

внутрішній аудит охорони праці, внутрішній контроль, гігієна праці, гігієнічна 

класифікація  умов праці, гігієнічна характеристика умов праці, гігієнічний норматив, 

громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, державна 

експертиза умов праці (ДЕУП), державна інспекція праці (ДІП) регіону (області), 

державне управління суспільним виробництвом, державний нагляд за охороною праці, 

економічні методи управління охороною праці, засіб індивідуального захисту, засіб 

колективного захисту, захворювання, інспекція державного архітектурно-будівельного 

контролю (держархбудконтролю), інструктаж з охорони праці, інформаційне забезпечення 

з питань охорони праці, колективний договір (угода), комісія з питань охорони праці на 

підприємстві, мета управління охороною праці на підприємстві, моніторинг виконання й 

оцінка результативності, мотивація роботи з охорони праці, напруженість праці, наряд-

допуск, небезпечна зона обладнання, небезпечний виробничий фактор, нещасний випадок 

на виробництві, нормативно-правовий акт з охорони праці (НПАОП), оперативний 

контроль, оптимальний режим праці та відпочинку, оптимальні мікрокліматичні умови,  

організація праці на робочому місці, охорона здоров'я працівників, охорона праці, 

періодичний медичний огляд, перша допомога, планування роботи з охорони праці, 

паспортизація санітарно-технічного стану умов і охорони праці на виробництві, 

працездатність, працеохоронний аудит, працеохоронний маркетинг, працеохоронний 

менеджмент, прогнозування, професійна адаптація, професійне захворювання 

(профзахворювання), професійний відбір, психологія безпеки праці, регіональний 

контроль, ризик, робоче місце, система управління охороною праці (СУОП), системний 

підхід, соціальна адаптація, статистичні регіональні служби, стимулювання діяльності з 

охорони праці, система  управління охороною праці на підприємстві (СУОПП), 

територіальне управління, умови праці,  уповноважені трудових колективів з питань 

охорони праці, управління охороною праці на регіональному рівні (УОПРР). 
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 Основні закони, нормативи і правила: 
1. ОНSАS 18001: 2007 "Система менеджменту охорони здоров'я та безпеки 

персоналу". 

2. OHSAS 18002 "Керівництво з впровадження OHSAS 18001". 

3. Керівництво з систем управління охороною праці  - МОП-СУОП 2001, ІLО-ОSН 

2001 // Міжнародне бюро праці. – Женева. – 2001. 

4. ISO 19011: 2011 «Настанови щодо аудиту систем менеджменту» 

5. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління 

охороною праці // Держгірпромнагляд. -  7 лютого 2008 р. 

6. ДСТУ 2293-93 ССБП "Охорона праці. Терміни та визначення". 

7. ДСТУ ISO 14001-97 "Системи управління навколишнім середовищем". - Київ, 

Держстандарт України. 

8. "Державна концепція професійної орієнтації населення". - № 842. - 2008. 

9. "Порядок організації та проведення психофізіологічної експертизи працівників для 

виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору". -  

Проект наказу МОЗ України та Держгірпромнагляду. - 2008 р. 

10.  "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості на небезпечності 

факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу". - № 528. 

- 2001. 

11.  "Порядок складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов 

праці". - № 614. - 2004. 

12.  "Інструкція про застосування переліку професійних захворювань". - №374/68/338. - 

2000. 

13.  "Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці". - №442-92. 

14.   ДСТУ ISO 6309: 2007. 

 

 

 

 

2. ЗМІСТ  КУРСУ 

ВСТУП  

Тема 1.  КОНЦЕПЦІЯ  РОЗВИТКУ ТА ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА  УПРАВЛІННЯ 

ОХОРОНОЮ ПРАЦІ  В УКРАЇНІ 
 Основні поняття, терміни та визначення в галузі управління охороною праці Національна 

концепція розвитку в галузі управління охороною праці Основні завдання та функції 

управління охороною праці Загальна структура  управління охороною праці  

1.1. Економічні методи управління охороною праці  

1.2. Фінансування заходів з охорони праці  

1.3. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці   

 

Тема 2.  ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ  
ОХОРОНИ ПРАЦІ, ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, НАГЛЯДУ ТА 

КОНТРОЛЮ 

2.1. Загальні поняття, терміни та визначення в сфері державного управління  

суспільним виробництвом   

2.2. Першочергові завдання у сфері державного управління охороною праці  

2.3. Державний нагляд та  контроль за станом охорони праці  
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2.4. Нагляд та контроль у сфері страхування від нещасних випадків 

2.5. Центральні та регіональні органи управління охороною праці, їх компетенція та 

повноваження   

2.6. Управління охороною праці на регіональному рівні  

2.6.1. Особливості функціонування регіональних систем управління охороною праці 

2.6.2. Завдання та права органів управління охороною праці на регіональному рівні  

2.6.3. Основні заходи з охорони праці  регіональних систем управління  

2.6.4. Управління процесом вирішення завдань посадовими особами  

2.6.5. Наглядові, контролюючі та експертні органи  в регіональній  

системі управління охороною праці Галузеве управління охороною праці  

 

Тема 3. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ  
3.1. Системний підхід та аналіз при організації  охорони праці на виробництві  

3.2. Загальна структура та завдання системи управління охороною праці  

на підприємстві  

3.3. Функції системи управління охороною праці на підприємстві  

3.3.1. Прогнозування та планування  роботи з охорони праці  на підприємстві  

3.3.2. Організація та координація роботи з охорони праці на підприємстві  

3.3.2.1.Основні положення організації охорони праці на виробництві 

3.3.2.2.Нормативно-правова база для організації системи управління охороною праці 

на підприємстві  

3.3.2.3.Обов’язки посадових осіб підприємства з охорони праці  

3.3.2.4.Обов’язки працівників підприємства щодо виконання вимог охорони праці  

3.3.2.5.Служба охорони праці підприємства  

3.3.2.6.Комісія з питань охорони праці підприємства  

3.3.2.7.Уповноважені трудового колективу з питань охорони праці  

3.3.2.8.Навчання та перевірка знань з питань охорони праці  

3.3.2.9. .Порядок та періодичність проведення інструктажів з охорони праці, 

стажування та допуск працівників до роботи  

3.3.2.10....Права працівників на  пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови 

праці  

3.3.2.11....Видача працівникам спецодягу, спецвзуття та інших засобів 

індивідуального захисту  

3.3.3. Мотивація та стимулювання роботи з охорони праці на підприємстві  

3.3.4. Облік показників стану умов і безпеки  праці на підприємстві  

3.3.5. Аналіз і оцінка стану умов та безпеки праці, паспортизація виробництв і 

атестація робочих місць на підприємстві  

3.3.6. Контроль за станом охорони праці і функціонуванням системи управління 

охороною праці на підприємстві  

3.4. Економічні аспекти управління охороною праці на підприємстві  

3.4.1. Оцінка затрат на охорону праці  

3.4.2. Визначення ефективності заходів і засобів щодо профілактики виробничого 

травматизму та професійної захворюваності  

3.5. Аналіз та профілактика виробничого травматизму на підприємстві  

3.6. Звітність підприємств про стан охорони праці  

3.7. Відповідальність працівників та посадових осіб підприємства за порушення 

законодавства з охорони праці  

3.8. Внутрішній аудит систем управління охороною праці  

на виробництві  

 



8 

 

Тема 4. РОЗВИТОК  ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ  

ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ МОП 

4.1. Рекомендації МОП  щодо побудови та впровадження сучасних  систем управління 

охороною праці на виробництві  

4.1.1. Рекомендації у сфері національної політики з СУОП 

4.1.2. Рекомендації щодо створення  Національного Керівництва з СУОП  

4.1.3. Модель та основні елементи СУОП згідно рекомендацій МОП 

4.2.  Рекомендації органів державного управління та нагляду  щодо удосконалення  

існуючих систем  управління охороною праці в Україні 

4.2.1. Рекомендації щодо порядку розробки і впровадження СУОП 

4.2.2. Рекомендації щодо примірної структури положення  

про СУОП та орієнтовний зміст його розділів  

4.3. Вимоги стандарту OHSAS 18001 (ДСТУ-П OHSAS 18001) щодо  

побудови сучасних СУОП  

4.3.1. Особливості та сфера застосування OHSAS 18001 

4.3.2. Модель  та основні елементи СУОП стандарту OHSAS 18001, загальні вимоги 

щодо їх побудови  

4.4. Використання в системах управління охороною праці багатофункціональних 

інтегрованих систем комплексної безпеки  

 

Тема 5. Аудит систем менеджменту безпеки праці та здоров’я робітників 

   

5.1 Структура стандарту ISO 19011 

5.2 Принципи аудиту 

5.3 Види аудиту 

5.4 Зв'язок з іншими стандартами ISO 

 

Тема 6. Міжнародні моделі СУОП. 

5.1. СУОП у Європі. 

5.2. СУОП у США. 

5.3. СУОП у Японії та Азії 

5.4. СУОП в Австралії. 

 
3. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ  

1. Побудова СУОП підприємства                                                   (4 години). 

2. Виконання аудиту СУОПП                                                         (4 години) 

3. Праце охоронний менеджмент у машинобудівної галузі         (4 години) 

4. Управління охороною праці на регіональному рівні (УОПРР) (4 години). 

 

 

4. ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ ПО КУРСУ 

«УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ» 

 

1 модуль  

Загальні питання щодо «Управління охороною праці»  

 

1. Охарактеризуйте основні складові  системи управління  охороною праці. 

2.  На яких рівнях може здійснюватися управління охороною праці? 
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3.  Охарактеризуйте можливі види стимулювання  діяльності з охорони праці. 

4.  Що таке ризик орієнтований підхід у сфері охорони праці? 

5.  З яких елементів складається ризик орієнтований підхід? 

6.  Що є кількісною оцінкою небезпеки? 

7.  Охарактеризуйте такі поняття як ризик та  допустимий ризик. 

8.  Як визначається рівень безпечності виробництв? 

9.  Що таке інтегральний показник безпечності, який використовується при проведені 

паспортизації виробництв? 

10. Охарактеризуйте термін "професійний відбір"? 

11. З якою метою проводиться  аудит охорони праці? 

12. У чому суть національної концепції розвитку у галузі управління охороною праці?  

13. Охарактеризуйте основні напрямки впровадження  національної концепції 

розвитку у галузі управління охороною праці. 

14. Зробіть перелік основних функцій управління охороною праці в структурі систем 

управління охороною праці. 

15. Які завдання управління охороною праці в структурі систем управління охороною 

праці  відносяться до основних? 

16. На які види поділяється планування роботи з охорони праці на виробництві? 

17. За якими етапами повинен здійснюватися процес планування заходів з охорони 

праці? 

18. У чому полягають функції управління охороною праці щодо організації та 

координації робіт в сфері охорони праці? 

19. З якою метою виконується облік, аналіз та оцінка показників охорони праці? 

20. Які існують види контролю за станом охорони праці та функціонуванням системи 

управління охороною праці? 

21. В чому полягає стимулювання діяльності з охорони праці? 

22. Як повинно здійснюватись інформаційне забезпечення з питань охорони праці?  

23. Як здійснюється підвищення соціального захисту працюючих? 

24. Охарактеризуйте загальну структуру управління охороною праці. 

25. На яких рівнях здійснюється управління охороною праці? 

26. Які структури здійснюють управління охороною праці на загальнодержавному 

рівні? 

27. Які структури здійснюють управління охороною праці на регіональному рівні? 

28. Які структури здійснюють управління охороною праці на галузевому рівні? 

29. Зробіть перелік основних структур, які здійснюють державний нагляд за 

додержанням законодавчих та інших нормативних документів з охорони праці?  

30. Ким здійснюється вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням 

законів про охорону праці? 

31. Які методи відносяться до економічних методів управління охороною праці? 

32. Як здійснюється фінансування заходів з охорони праці? 

33. Які організації приймають участь у міжнародному співробітництві в галузі охорони 

праці? 

34. У чому полягає принцип "трипартизму" щодо прийняття рішень в МОП? 

35. Які особливості територіального та галузевого  управління суспільним 

виробництвом ?  
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36. Які методи управління мають перевагу серед таких загальних методів управління, 

як правові, адміністративні та економічні? 

37. Охарактеризуйте десять основних принципів державної політики в галузі охорони 

праці. 

38. Що входить до першочергових завдань у сфері державного управління охороною 

праці?  

39. Охарактеризуйте таке поняття, як державний нагляд в сфері охорони праці. 

40.  Чим регулюється діяльність органів державного нагляду? 

41. Які права мають інспектори спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади з нагляду за охороною праці? 

42. У чому полягають основні функції органів пожежної охорони? 

43.  У чому полягають основні функції органів санітарно-епідеміологічної служби 

Міністерства охорони здоров’я? 

44.  Хто здійснює відомчий контроль в сфері охорони праці? 

45. Що таке внутрішній контроль і ким він здійснюється?  

46. Які права мають уповноважені найманими працівниками особи  з  питань  охорони 

праці? 

47. Хто входить до складу наглядової ради ФССНВ? 

48. Які органи державної влади здійснюють загальне державне управління охороною 

праці? 

49. Що входить до компетенції Кабінету Міністрів України в сфері управління 

охороною праці? 

50. Які питання входять до компетенції міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади в сфері управління охороною праці? 

51. Які  функції виконує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої 

влади з нагляду за охороною праці? 

52. Хто забезпечує управління охороною праці на регіональному рівні (УОПРР)? 

53. Охарактеризуйте основні принципи функціонування УОПРР. 

54. Що є об’єктом управління охороною праці на регіональному рівні? 

55. Яка основна управлінська інформація використовується регіональними органами 

управління охороною праці на рівні Автономної республіки Крим та області? 

56. Яка основна управлінська інформація використовується регіональними органами 

управління охороною праці на рівні району? 

57. За рахунок створення комплексу яких підсистем забезпечується функціонування  

регіональних систем управління охороною праці (РСУОП)? 

58. Яким шляхом здійснюється організаційно-управлінське забезпечення РСУОП? 

59. За рахунок чого здійснюється  фінансове-економічне забезпечення РСУОП? 

60. У чому полягає наукове забезпечення РСУОП? 

61. Охарактеризуйте основні завдання  органів УОПРР в межах їх повноважень? 

62. Охарактеризуйте основні заходи РСУОП, які можуть здійснюватися на державному 

рівні. 

63. Охарактеризуйте основні заходи РСУОП, які можуть здійснюватися на 

регіональному рівні. 

64. Що таке прогнозування і планування робіт з охорони праці? 

65. Що таке мотивація, оперативне керівництво і координація роботи з охорони праці? 

66. В чому полягають соціально-психологічні методи управління? 

67. Які органи здійснюють нагляд і контроль, облік та аналіз функціонування РСУОП? 
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68. Зробіть перелік основних завдань територіальних управлінь спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці в 

сфері  УОПРР. 

69. Які функції виконують територіальні управління спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці  відповідно до 

покладених на них завдань у сфері УОПРР? 

70. Які права мають територіальні управління спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, їх посадові особи 

(державні інспектори)? 

71. Які функції здійснюють експертно-технічні центри територіальних управлінь 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за 

охороною праці відповідно до покладених на них завдань у сфері УОПРР? 

72. Чим займаються органи санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України 

відповідно до покладених на них завдань у сфері УОПРР? 

73. Які функції виконує Державна експертиза умов праці (ДЕУП) згідно з покладеними 

на неї завданнями у сфері УОПРР? 

74. Які функції виконує інспекція Держтехнагляду відповідно до покладених на неї 

завдань у сфері УОПРР? 

75. Що є  основними завданнями Держпожнагляду? 

76. Які завдання виконують аварійно-рятувальні формування Міністерства 

надзвичайних ситуацій (МНС) відповідно до покладених на них завдань у сфері УОПРР? 

77.  Що таке регіональні підсистеми реагування на надзвичайні ситуації техногенного 

та природного характеру та які їх основні завдання? 

78. На що мають право регіональні управління екологічною безпекою в межах своєї 

компетенції?  

79. Які функції виконують центри стандартизації, метрології і сертифікації у 

відповідності до покладених на них завдань у сфері УОПРР? 

80. Які функції виконують статистичні регіональні служби у відповідності до 

покладених на них завдань у сфері УОПРР? 

81. Хто здійснює управління охороною праці на галузевому рівні (УОПГР). 

82. Які функції виконують Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в 

сфері УОПРГ в межах своїх повноважень? 

83. Що є основними першочерговими завданнями УОПРГ? 

84. Зробіть перелік тих заходів з охорони праці, які можуть здійснюватися за рахунок 

галузевих коштів. 

85. Що передбачає планування та прогнозування  роботи з охорони праці в галузі? 

86. Як здійснюється організація та координація роботи з охорони праці в галузі? 

 

Модуль 2 

87. Охарактеризуйте суть системного підходу та аналізу при організації охорони праці 

на виробництві. 

88. Які основні елементи системного аналізу в сфері охороні праці ви знаєте? 

89. В чому полягає зміст системного підходу в сфері охорони праці? 

90. Охарактеризуйте загальну структуру системи  управління охороною праці на 

підприємстві (СУОПП). 

91. Охарактеризуйте основні завдання СУОПП. 

92. Що є об’єктом управління охороною праці на підприємстві? 
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93. Які основні функції СУОПП? 

94. Що таке працеохоронний аудит? 

95. Що таке працеохоронний маркетинг? 

96. Що таке працеохоронний моніторинг? 

97. Як здійснюється розробка працеохоронної політики на підприємстві? 

98. Які саме види планів розробляються при плануванні робіт з охорони праці в межах 

підприємства, установи чи організації? 

99.  Охарактеризуйте основні положення щодо організації охорони праці на 

виробництві. 

100. Яка нормативно-правова  база використовується   для організації СУОПП? 

101. Охарактеризуйте основні обов’язки посадових осіб підприємства в сфері охорони 

праці. 

102. Охарактеризуйте основні обов’язки працівників підприємства, установи чи 

організації  щодо виконання вимог з охорони праці. 

103.  Кому підпорядковується служба охорони праці на підприємстві? 

104. Відповідно з яким нормативним документом на підприємстві створюється служба 

охорони праці? 

105. У яких випадках організується комісія з питань охорони праці на підприємстві і 

хто входить до її складу? 

106. Які основні завдання комісії з питань охорони праці на підприємстві? 

107. Охарактеризуйте основні завдання, повноваження та рівень компетенції 
уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. 

108. Охарактеризуйте загальні принципи навчання з питань охорони праці. 

109. Відповідно до якого нормативного документу здійснюється навчання та перевірка 

знань з питань охорони праці? 

110. Який існує порядок та періодичність проведення інструктажів з охорони праці? 

111. Як здійснюється допуск працівників до стажування (дублювання)? 

112. Які існують права працівників на  пільги та компенсації за важкі та шкідливі 

умови праці? 

113. Відповідно до якого нормативного документу здійснюється видача ЗІЗ 

працівникам? 

114. Хто зобов'язаний організувати належний догляд за засобами індивідуального 

захисту на підприємстві? 

115. Як здійснюється мотивація та стимулювання роботи з охорони праці на 

підприємстві? 

116. Як здійснюється облік показників стану умов і  безпеки праці на підприємстві? 

117. Що таке паспортизація санітарно-технічного стану умов і охорони праці на 

підприємстві і відповідно до яких нормативних документів вона здійснюється? 

118. Що таке атестація робочих місць за умовами праці і відповідно до яких 

нормативних документів вона здійснюється? 

119. За яким принципом здійснюється Гігієнічна класифікація умов праці на робочих 

місцях? 

120. На яки класи поділяються умови праці на робочих місцях згідно  існуючої 

Гігієнічної класифікації? 

121.  У яких випадках робоче місце вважається таким, що „атестоване”? 

122. У яких випадках робоче місце вважається таким, що „атестоване і вимагає пільг 

та компенсацій”? 
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123. У які строки проводиться атестація робочих місць за умовами праці? 

124. Що таке Карта умов праці? 

125. Як реалізується контроль за станом охорони праці та функціонуванням СУОПП? 

126. Що таке відомчий та регіональний контроль за станом охорони праці на 

підприємстві і як вони здійснюються? 

127. Хто проводить аудиторські перевірки стану охорони праці на підприємстві? 

128. Які економічні методи  управління охороною праці можуть використовуватися  на 

підприємстві? 

129. Які види затрат з охорони праці існують  на підприємстві і як здійснюється їх 

оцінка? 

130. Охарактеризуйте загальну структуру економії підприємства від поліпшення умов 

та безпеки праці. 

131. Згідно з якими нормативними документами здійснюється розслідування, 

реєстрація,  облік  та аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на 

виробництві? 

132. Які нещасні випадки відносяться до таких, що пов’язані з виробництвом? 

133. Які нещасні випадки відносяться до таких, що не пов’язані з виробництвом? 

134. Яку інформацію містить акт про нещасний випадок на виробництві (Форма Н-1)? 

135. У яких випадках оформлюється акт про нещасний випадок за формою НПВ? 

136. У яких випадках оформлюється карта обліку професійних захворювань за 

формою П-5? 

137. Який існує порядок проведення розслідування нещасного випадку комісією 

підприємства? 

138. Який існує порядок проведення спеціального розслідування нещасного випадку? 

139. Як здійснюється реєстрація та облік нещасних випадків та професійних 

захворювань? 

140. Як здійснюється аналіз та профілактика виробничого травматизму на 

підприємстві? 

141. За якою системою показників здійснюється звітність підприємства про стан 

охорони праці? 

142. Які існують види відповідальності за порушення законів та нормативно-правових 

актів з охорони праці? 

143. Що таке внутрішній аудит охорони праці на підприємстві? 

144. Як здійснюється планування та підготовка внутрішнього аудиту охорони праці на 

підприємстві? 

145. Які документи оформлюються при проведені внутрішнього аудиту охорони праці 

на підприємстві? 

146. У якому документі викладені рекомендації  МОП  щодо побудови та 

впровадження сучасних систем управління охороною праці на виробництві? 

147. Які основні рекомендації дає МОП  щодо національної політики в сфері СУОП? 

148. Що розуміють під терміном безупинне вдосконалювання СУОП”? 

149. Як повинно використовуватись Керівництво МОП щодо побудови та 

впровадження сучасних систем управління охороною праці на національному рівні? 

150. Які рекомендації дає Керівництво МОП щодо побудови та впровадження 

сучасних систем управління охороною праці на рівні підприємства, установи чи 

організації? 

151. Які рекомендації дає МОП щодо створення  Національного Керівництва з СУОП? 
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152. Згідно рекомендаціям МОП у якому порядку пріоритетності повинні 

здійснюватися попереджувальні та регулюючі заходи запобігання небезпекам?  

153. Як повинен здійснюватися моніторинг виконання й оцінка результативності 

заходів з охорони праці? 

154.  Які елементи та підсистеми СУОП повинен охоплювати аудит? 

155. Що включає у себе аналіз ефективності роботи СУОП? 

156. Які основні рекомендації дають органи державного управління та нагляду  щодо 

удосконалення  існуючих систем  управління охороною праці в Україні?  

157. Які рекомендації щодо порядку розробки і впровадження СУОП даються 
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за 

охороною праці? 

158. Які існують рекомендації спеціального уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади з нагляду за охороною праці щодо примірної структури положення про 

СУОП на підприємстві, в установі чи організації та орієнтовного змісту його розділів? 

159. Сформулюйте основні принципи політики у сфері охорони праці згідно з 

рекомендаціями Державних органів нагляду та контролю щодо побудови СУОП. 

160. Як повинно здійснюватися управління ресурсами на виробництві? 

161. Яку роль відіграють інтегровані системи  комплексної безпеки при створені 

сучасних комп’ютеризованих СУОП? 

162. Які складові інтегрованих систем комплексної безпеки можуть значно підвищити 

ефективність роботи СУОП? 

 

  

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА САМОСТІЙНУ ПІДГОТОВКУ 

СТУДЕНТІВ 

 

1. Використання методу аналізу сценаріїв при побудові СУОП.. 

2. Використання методу аналізу дерева рішень у СУОП..  

3. Аналіз впливу людського фактора на функціонування СУОП   

4. Аналіз прихованих дефектів і аналіз паразитних ланцюгів (SA - Sneak 

Analysis) у СУОПП. 
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6. РОЗПОДІЛ УЧБОВИХ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ. 

 

4.1 Для спеціальності 6.070202 – охорона праці. 

 

Вид занять 
Розділи, теми 

занять 

Всього 

годин 

 
Лекції Практичні Лабораторні СРС Залік Іспит 

Тема 1 26 6 4 - 16   

Тема 2 22 6 4 - 12   

Тема 3 22 6 2 - 14   

Тема 4 18 6 2 - 10   

Тема 5 16 4 2 - 10   

Тема 6 16 4 2 - 10   

        

Усього по 

дисципліні     
120 32 16  72  * 

 


