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ВСТУП
Мета

викладання навчальної дисципліни

є формування у студентів

фундаментальних знань теорії та практики з правових і організаційних питань
державного нагляду та аудиту в галузі охорони праці.
У процесі вивчення дисципліни «Організація аудиту в галузі охорона праці»
у студентів формується здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, під час
практичної діяльності або у процесі навчання, яка передбачає застосування теорій
та

методів

проведення

моніторингу,

запобігання

виникненню

аварій,

надзвичайних ситуацій, нещасним випадкам (на виробництві) і професійним
захворюванням, оцінювання їх можливих наслідків та їх ліквідування.
Основними завданнями самостійної роботи студентів є підготовка і
виконання поточної навчальної програми і робочого плану, а також самостійне
виконання окремих розділів дисципліни під керівництвом викладача.
Дана методична розробка забезпечує студентам, що навчаються за
індивідуальними програмами, можливість виконання навчальних завдань за
індивідуальною навчальною програмою з дисципліни «Організація аудиту в
галузі охорона праці», що відповідає кінцевим конкретним результатам
індивідуального навчання.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
В результаті вивчення дисципліни «Організація аудиту в галузі охорона
праці» студенти повинні знати:
˗ історію становлення, організацію і структуру державного нагляду за

охороною праці в Україні;
˗ особливості організаційно-функціональної структури державного нагляду

в сфері охорони праці;
˗ документацію з охорони праці підприємства;

˗ порядок організації державного нагляду за охороною праці в Україні;
- функції, права та відповідальність державного нагляду за охороною
праці;
-

планові заходи зі здійснення державного нагляду;

- позапланові заходи зі здійснення державного нагляду;
- права, обов’язки та відповідальність посадових осіб;
- повноваження місцевих державних адміністрацій та органів місцевого
самоврядування в галузі охорони праці;
- аналітичне оцінювання наглядової діяльності;
- діюча система оцінювання наглядової діяльності;
- шляхи вдосконалення оцінки наглядової діяльності;
- стан планування роботи з наглядової діяльності;
- ведення діловодства;
-

роботу, що проводиться з укомплектування та навчання штату кадрів;

- завдання державного органу з питань гігієни праці;
- повноваження головного державного санітарного лікаря України;
- повноваження головних державних санітарних лікарів та інших
посадових осіб, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний
нагляд;
- поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд;
- заходи щодо припинення порушення санітарного законодавства.

- порядок

оскаржень

рішень

державної

санітарно-епідеміологічної

служби;
- методологію проведення обстежень органами державного нагляду за
охороною праці.
вміти:
- аналізувати суспільні явища й процеси на рівні, необхідному для
професійної
цивільного

діяльності,
захисту,

знати

охорони

нормативно-правові
праці,

питання

засади

нормативного

забезпечення
регулювання

забезпечення заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки об'єктів і
територій.
- застосовувати отримані знання правових основ цивільного захисту,
охорони праці у практичній діяльності.
- розробляти тексти та документи з питань професійної діяльності,
спілкуватися українською професійною мовою; читати й розуміти фахову
іншомовну літературу, використовуючи її у соціальній і професійній сферах;
демонструвати культуру мислення та виявляти навички щодо організації
культурного діалогу на рівні, необхідному для професійної діяльності.
- розробляти та використовувати технічну документацію, зокрема з
використанням сучасних інформаційних технологій.
- аналізувати і обґрунтовувати інженерно-технічні та організаційні заходи
щодо цивільного захисту, техногенної та промислової безпеки на об'єктах та
територіях.
- формувати звітності про наглядову діяльність органів державного
нагляду за охороною праці;
- визначати адміністративну відповідальність працівників, винних у
порушенні законодавства з охорони праці;
- складати звіти та проводити на їх основі аналітичне оцінювання
наглядової діяльності за охороною праці, оформляти результати перевірки;
- застосувати санкції, надані органами державного нагляду за охороною
праці;

- зупиняти експлуатацію об’єктів при наявності порушень нормативних
актів про охорону праці.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ
Результати роботи оформлюються у вигляді реферату за темою, яку видано
студенту викладачем. Матеріал подається викладачу у виді надрукованого на
принтері тексту формату А4, набрані у редакторі Word надрукованого на папері.
Шрифт Times

New Roman, кегель 14,0

стильзвичайний. Інтервал 1,5.

Розташування на сторінці – поля усі 2,0 см.
Титульний лист оформляти за вимогами інституту. Контрольну роботу
починати нумерувати з 2 листа. Робота складається з відповідей на питання
теоретичного матеріалу та вирішення задач. Варіант контрольної роботи
обирається за номером, який відповідає номеру прізвища студента в журналі
обліку відвідування занять. У кінці роботи необхідно навести список
використаної літератури. Посилання на літературу подаються у вигляді
нумерованого списку відповідно до вимог ДСТУ 8302 : 2015.
Структура реферату містить такі елементи:
• титульна сторінка;
• план;
• вступ;
• основна частина (розділи, пункти і підпункти, розрахункове завдання);
• висновки;
• список використаних джерел;
• додатки
1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО
ОПРАЦЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Критерії,

за

господарської

якими

оцінюється

діяльності

та

ступінь

визначається

ризику

від

періодичність

провадження
проведення

планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням

законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці,
поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці,
зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю,
здійснення державного гірничого нагляду Державною службою з питань
праці.
2. Аудит з промислової безпеки і охорони праці
3. Форми аудиту з промислової безпеки і охорони праці. Об'єкти аудиту.
4. Правове регулювання аудиту з промислової безпеки і охорони праці.
5. Порядок проведення аудиту з промислової безпеки і охорони праці.
6. Проведення внутрішнього аудиту підприємства.
7. Регулювання охорони праці у колективному договорі, угоді.
8. Взаємодія органів охорони праці з іншими державними наглядовими
органами.
9. Комісія з питань охорони праці підприємства.
10. Добровільні об'єднання громадян з охорони праці.
11. Професійні спілки як громадський орган контролю за охороною праці
12. Повноваження місцевих державних адміністрацій та органів місцевого
самоврядування в галузі охорони праці
13. Порядок організації державного нагляду за охороною праці в Україні
14. Система державного нагляду за промисловою безпекою.
15. Взаємодія органів охорони праці з іншими державними наглядовими
органами.
16.Шкала балів, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності у сферах охорони праці
17. Віднесення суб’єктів господарювання до різних ступенів ризику у
відповідній сфері державного нагляду.
18.Форми здійснення державного контролю у сфері господарської діяльності.
19. Види адміністративних стягнень

20. Центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ), які здійснюють державний
нагляд за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів з
питань охорони праці.
21.Згідно якого документа Держпраця здійснює нагляд (контроль) у сфері
гігієни праці.
22. Документи, якими повинен керуватися інспектор Держпраці при перевірці
питань з охорони праці.
23. Повноваження посадових особ Держпраці.
24.Історія становлення, організація і структура державного нагляду за
охороною праці в Україні.
25.Документацію, яку кожний державний інспектор повинен вести для
ведення, обліку та аналізу своєї роботи.
26.Чим відрізняється державний нагляд від контролю.
27. Строк здійснення планового заходу.
28. Підстави для здійснення позапланових заходів.
29.Підприємства, які належать до суб’єктів мікропідприємства.
30.Підприємства, які належать до суб’єктів малого підприємства.
31.Підприємства, які належать до суб’єктів великого підприємства.
32.Загальні вимоги для планових та позапланових заходів
33.Який документ складає інспектор в останній день перевірки, його зміст.
34.Оскарження результатів перевірки.
35. Повноваження інших суб’єктів з нагляду за охороною праці.

Номер теоретичних питань обирається за варіантами, згідно таблиці1.
Таблиця 1 – Данні для визначення номеру теоретичних питань
Номер варіанту
1
1
2
3
4

Номера завдання для самостійного опрацювання
2
1,2
3,4
5,6
7,8

5
6
7
8
9
10
11
1
12
13
14

9,10
11,12
13,14
15, 16, 17
18,19,20
21,22,23
24,25,26
2
27,28,29
30,31,32
33, 34,35

Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS
Рейтингова
Оцінка,
бали
1

Оцінка
ЕСТS та її
визначення
2

Національн
а оцінка
3

Відмінно
90-100

82-89

А

В

Добре

Критерії оцінювання
позитивні
4
- Глибоке знання
навчального матеріалу
модуля, що містяться в
основних і додаткових
літературних джерелах;
- вміння аналізувати
явища, які вивчаються, в
їхньому взаємозв’язку і
розвитку;
- вміння проводити
теоретичні розрахунки;
- відповіді на запитання
чіткі, лаконічні, логічно
послідовні;
- вміння вирішувати
складні практичні
задачі.
- Глибокий рівень знань
в обсязі обов’язкового
матеріалу, що
передбачений модулем;
- вміння давати
аргументовані відповіді
на запитання і проводити
теоретичні розрахунки;
- вміння вирішувати
складні практичні
задачі.
- Міцні знання матеріалу,
що вивчається, та його
практичного

негативні
5
Відповіді на
запитання
можуть містити
незначні
неточності

Відповіді на
запитання
містять певні
неточності;

- невміння
використовувати
теоретичні

С

Добре

Д

Задовільно

60-63

Е

Задовільно

35-59

FХ
(потрібне
додаткове
вивчення)

Незадовільн
о

75-81

64-74

1-34

F
(потрібне
повторне
вивчення)

Незадовільн
о

знання для
застосування;
- вміння давати
вирішення
аргументовані відповіді
складних
на запитання і проводити
практичних
теоретичні розрахунки;
задач.
- вміння вирішувати
практичні задачі.
- Знання основних
Невміння давати
фундаментальних
аргументовані
положень матеріалу, відповіді на
що вивчається, та їх запитання;
- невміння
практичного
застосування;
аналізувати
- вміння вирішувати викладений матеріал і
прості практичні
виконувати
задачі.
розрахунки;
- невміння вирішувати
складні практичні
задачі.
- Знання основних
Незнання окремих
фундаментальних
(непринципових)
положень матеріалу питань з матеріалу
модуля,
модуля;
- вміння вирішувати - невміння послідовно
найпростіші
і аргументовано
практичні задачі.
висловлювати думку;
- невміння
застосовувати
теоретичні положення
при розвязанні
практичних задач
Незнання основних
Додаткове
вивчення матеріалу фундаментальних
модуля може бути
положень навчального
виконане в терміни, матеріалу модуля;
- істотні помилки у
що передбачені
відповідях на
навчальним
планом.
запитання;
- невміння
розв’язувати прості
практичні задачі.

-

- Повна відсутність
знань значної частини
навчального матеріалу
модуля;
- істотні помилки у
відповідях на
запитання;
-незнання основних
фундаментальних
положень;

- невміння
орієнтуватися під час
розв’язання простих
практичних задач
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