
Перелік питань до іспиту з дисципліни “Управління охороною
праці”

1 модуль
1.Охарактеризуйте основні складові системи управління охороною
праці.
2. На яких рівнях може здійснюватися управління охороною праці?
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
функціюванням 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 ?
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?
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?
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”?
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?
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?


