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Програма курсу 

ВСТУП 

Характер будь-якого управління залежить перш за все від 

політичного устрою держави та виробничих відносин, які склалися 

при цьому. Відтак теорія і практика наукового підходу до питань 

управління втілює у собі дві такі взаємопов’язані ознаки як 

соціально-економічну і соціально-психологічну. 

Вказані ознаки характеризують етнопсихологічну специфіку 

виробничої діяльності , а відтак мають різноманітні управлінські 

підходи до вирішення проблем охорони праці. 

Проблеми організації і управління охороною праці у різних 

галузях промислової діяльності вирішуються залежно від рівня їх 

економічного розвитку, соціальної спрямованості та ступеня 

промислового ризику. 

Організація управлінських рішень має вирішуватися на підставі 

комплексу гігієнічних заходів, фізіологічних нормативів, медико-

профілактичних  та інженерно-технологічних засобів передбачених 

чинними нормативно-правовими та законодавчими документами. 

Управлінські заходи та засоби мають бути спрямовані на працюючу 

людину, обґрунтовані на підставі наукової регламентації 

предметної  діяльності з метою підвищення її продуктивності та 

збереження здоров’я і трудової активності. 

 

Розділ 1. Системний підхід до організації охорони праці 

1. Системний підхід до організації охорони праці 

 1.1. Організація управління охороною праці 

Організація управління має вирішуватися на підставі 

комплексного системного підходу до проблем охорони праці на 

державному, регіональному та галузевому рівнях. 

Управління – це функція технічної, біологічної, соціальної чи 

будь-якої іншої системи, що забезпечує збереження відповідної 

структури, підтримує режим діяльності та здійснює реалізацію  

виробничої програми спрямованої на кінцеву мету. 

Мета управління полягає у збереженні функціонування 

виробничих систем, тенденцій їх розвитку для забезпечення 

регіональних або галузевих програм діяльності. 

Управління охороною праці на всіх етапах становлення об’єктів 

господарювання, від моменту проектування до моменту старіння та 
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зносу, має дотримуватися системного підходу, що забезпечує 

відповідно до рівня промислового ризику стан безпеки виробничої 

системи та формування кінцевої мети виробничого процесу. 

 

 1.2. Завдання регламентації та систематизації вимог до 

організації охорони праці 

Завдання, регламентація та систематизація вимог до організації 

охорони праці полягає у тому, щоб забезпечити: 

- єдиний для всіх галузей промисловості системний підхід до 

вибору методів управління охороною праці з метою 

створення безпечних і здорових умов праці; 

- узгодження всіх змін та доповнень, що відбулися у 

законодавчих актах у системах вищого та нижчого рівня 

підпорядкування. 

-  

 1.3. Форми організації і координації робіт з охорони праці 

Найбільш досконалою формою організації робіт з охорони праці 

є СУОП, що є частиною загальної системи управління на галузевих 

об’єктах виробничою діяльністю. 

Організація і координація робіт у сфері охорони праці полягає у 

формуванні структури управління, які мають  забезпечувати 

нормальні умови праці спрямовані на господарчу діяльність без 

травм і аварій на пошук більш раціональних методів, форм і 

процедур. 

 

 1.4. Комплексна система управління охороною праці 

КСУОП  передбачає визначення підходу до вирішення проблем 

забезпечення здорових і безпечних умов праці. Визначення єдиного 

підходу до вибору і застосування методів управління. Основні 

закони і законодавчі акти  для розробки КСУОП. Порядок робіт з 

організації охорони праці. 

Положення, посадові інструкції, накази. Загальне керівництво. 

 

 1.5. Зміст і мета управління охороною праці 

Основи управління . Функціональні ознаки органів управління. 

Технічна, технологічна, організаційна та соціальна підсистеми у 

сфері управління. Сумісне функціонування підсистем управління  

охороною праці. 
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Багатоступенева система управління. Органи вищого і 

ієрархічного рівня управління. Принцип побудови низових ланок 

управління. Закон «Про охорону праці» що завдання державного 

управління охороною праці.  Об’єкт управління охороною праці. 

Нормалізація санітарно-гігієнічних умов та оптимальних режимів 

праці. 

 1.6. Закономірності в характері управління охороною праці. 

Основні напрямки та першочергові вимоги у підході до 

управління охороною праці. Особливості розвитку та 

функціонування підсистем в управлінні охороною праці. 

Закономірності у системі управління охороною праці об’єктом і 

окремими сторонами його виробничої сфери. Організація робочих 

місць, вибір технологічних методів. Розподіл функцій, форми та 

способи досягнення кінцевої мети. Відносини між низовою ланкою 

та органами високопосадового рівня. Єдиний організаційний підхід 

до розробки управлінських рішень. 

 

1.7. Елементи та органи управління охороною праці 

Основні елементи управління охороною праці. Орган 

управління, виконавчий орган, об’єкт управління. Вхідна та вихідна 

інформація. Прямий та зворотній зв’язок. Основні координатори 

робіт з питань охорони праці. Загальна схема управління охороною 

праці. Керівництво і відповідальність  за організацію і проведення 

робіт з охорони праці. Ефективне функціонування систем 

управління, організація, координація робіт, планування і контроль 

за станом охорони праці. Підготовка управлінських рішень, 

організаційно-методична робота з питань управління охороною 

праці. 

  

1.8. Організаційна структура служб охорони праці 

Порядок підпорядкування служб охорони праці. Кількісний 

склад служб охорони праці. Типове положення про організацію 

служб охорони праці. Функціональні обов’язки служб охорони 

праці. Порядок сумісництва. Організаційно-методична робота з 

охорони праці. Контроль за дотриманням трудового і 

технологічного законодавства, керівництво у складанні діючих 

інструкцій. Аналіз стану охорони праці. Участь у розслідуванні 

нещасних випадків та інших інцидентів. Контроль за освоєнням 
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матеріальних і фінансових  ресурсів. Контроль за проведенням 

інструктажів та перевірки знань з питань промислової безпеки. 

Нагляд і контроль за безпечним веденням робіт, технічним станом 

будівель і технологічного обладнання та станом навколишнього 

середовища. 

Організація оперативного контролю. Загальна пропаганда 

безпечного ведення всіх видів робіт.  

 

1.9. Повноваження посадових осіб служб охорони праці 

Повноваження посадовх осіб служб охорони праці відповідно до 

Типового положення. Приписи щодо усунення наявних недоліків  і 

порушень у справі промислової безпеки. Заборона експлуатації 

будівель, споруд,  технологічного обладнання, що мають недоліки  з 

питань промислової безпеки. Своєчасне розслідування нещасних 

випадків. Відсторонення від робіт осіб, що допускають порушення 

нормативно-правових актів з охорони праці. Подання до 

відповідальності працівників, що порушують вимоги охорони праці. 

Пропозиції про покращення організаційної роботи з охорони 

праці, заохочення працівників за роботу без травм і аварій. 

Відповідальність посадових осіб служби охорони праці за 

неналежне виконання функціональних обов’язків. 

 

1.10. Нормативно-правова база для розбудови  СУОП 

Управління охороною праці на всіх стадіях повного циклу 

виробничої діяльності. Система законодавчих актів про правову та 

працеохоронну політику. Закони Верховної влади, постанови, 

директивні акти, укази президента, розпорядження Кабінету 

міністрів та органів державного нагляду. Стандарти, правила та 

інструкції у сфері охорони праці. 

Рекомендації Держгірпромнагляду (7.09.2008 р.) щодо побудови, 

впровадження та удосконалення СУОП. Внутрішні нормативні акти 

з охорони праці, порядок їх опрацювання та затвердження. 

Обов’язки суб’єктів господарювання щодо попередження 

аварійних ситуацій та розробки відповідних заходів.  

Документи про систему навчання, види та порядок проведення 

інструктажів з питань охорони праці. Положення про порядок 

розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві (2011 р.). Положення щодо 
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розробки планів ліквідації та локалізації аварійних ситуацій і 

аварій. 

Стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 про загальні вимоги з управління 

охорони праці. 

OHSAS 18001-18001-1999 про загальні вимоги міжнародних 

організацій у сфері виробки єдиних підходів до системи управління 

безпекою  і гігієною праці. 

 

2. Формування травматизму як явища через суб’єктивні та 

об’єктивні обставини, що його спричиняють  

2.1. Виробничий травматизм і професійні захворювання та 

причини формування негативних наслідків 

Характерні риси виникнення небезпечних подій. Ступінь 

тяжкості та види уражень, як результат дії небезпечних і шкідливих 

чинників. Професійні патології та причини їх зростання. Аналіз 

травматизму за видами робіт. Взаємозв’язок людини з характером 

виробничого середовища та елементами засобів і предметів праці. 

Причини тривалого або короткочасного впливу виробничих 

чинників на організм людини. Незадовільна організація умов 

виробничого середовища, режимів праці, технологічних процесів, 

узгодженості  у діях органів управління. 

Пріоритетні напрямки щодо оздоровлення умов праці та 

підвищення економічної ефективності господарчої діяльності. 

 

2.2. Трудових процес та закономірності у формуванні 

травмонебезпечних ситуацій 

Функціональний стан людини та рівень її працездатності в 

процесі трудової діяльності. Вплив умов праці на рівень захисних 

можливостей організму, тривалість фізичних, нервово-психічних та 

емоційних навантажень. Залежність травмонебезпечних ситуацій 

від психологічних реакцій людини на складність виробничих 

систем, технологічних процесів та санітарно-гігієнічний характер 

умов праці. 

Аналіз частоти, випадків виробничого травматизму та 

професійних захворювань. Комфортні умови праці. Оптимальні 

фізичні та психофізіологічні навантаження. 

Розробка відповідних заходів, як передумова виникнення 

негативних травмонебезпечних наслідків. 
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2.3. Умови праці та їх вплив на формування 

травмонебезпечних ситуацій і рівень професійних захворювань 

Людина, як соціальний суб’єкт. Чинники умов праці, що 

призводять до функціональних змін у системах організму людини.  

Матеріальні, небезпечні та шкідливі чинники виробничого 

середовища, та їх вплив на рівень безпеки і гігієни. Адаптаційні 

межі організму, фактори, що їх характеризують, гігієнічне 

нормування. Вимоги чинного законодавства щодо оптимізації умов 

праці та міжнародної організації праці (МОП). 

Розробка і впровадження системи управління охорони праці 

залежно від виду небезпек та їх шкідливих наслідків. Заходи щодо 

формування умов праці відповідно до гігієнічного класифікатора. 

 

2.4. Структура виробничого травматизму та формування 

безпечних і безтравматичних умов праці 

Аналіз виробничого травматизму за первинними матеріалами їх 

розслідування. Збір і підготовка вхідних матеріалів. Повнота обліку 

нещасних випадків. Оцінка достовірності фактів. Визначення 

причин і обставин травмонебезпечних наслідків. Об’єктивні основи 

закономірностей у дослідженні причин виробничого травматизму та 

обґрунтування пропозицій щодо їх запобігання. 

Характеристика джерел і зон дії небезпечних чинників. 

Фіксовані, потенційні та невизначені небезпеки, що формують 

виробничий травматизм. Аналіз кількісної характеристики 

виробничого травматизму, його показників за видами професійної 

діяльності. 

Аналіз умов праці на відповідність робочих місць гігієнічному 

класифікатору. Акти та матеріали аналізу умов праці. 

 

2.5. Прогнозування травматизму, методи профілактики і та 

оцінка видатків на ліквідацію негативних наслідків 

Показники аналізу травматизму. Результати паспортизації 

об’єктів господарювання. Розробка колективного договору. 

Матеріали прогнозування травматизму на перспективу. 

Профілактичні заходи та потреба у матеріально-фінансових 

витратах на їх реалізацію. Першочергове вкладання коштів на 

заходи охорони праці в підрозділах, цехах та дільницях 
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промислового об’єкта. Шляхи визначення імовірності безпечної 

виробничої діяльності на об’єкті управління. Тенденції щодо зміни 

рівня травматизму і професійних захворювань. Планування 

відповідних матеріально-фінансових ресурсів та управлінських 

рішень, щодо подальшого зниження рівня травматичних наслідків. 

 

2.6. Порядок розробки, впровадження та удосконалення 

системи управління  

Рекомендації охорони праці Держгірпромнагляду про порядок 

розробки, впровадження та удосконалення системи управління 

охороною праці (07.09.2008) 

Засади розробки Положення про управління охороною праці 

об’єктами господарювання з урахуванням виду діяльності та 

виробничої специфіки. Порядок функціонування, розбудови та 

впровадження СУОП. Методика документального оформлення 

СУОП, відповідність її конфігурації і структури промисловим 

об’єктам. 

Координаційні ради по розробці і впровадженні СУОП. Накази 

про розробку і впровадження СУОП. 

 

Розділ 2. Управління охороною праці на державному, 

регіональному та галузевому рівнях 

2.1. Структура державних органів управління охороною 

праці та процес їх формування 

Процес функціонування державної системи управління 

охороною праці. Компетенція Кабміну щодо забезпечення 

державної політики у сфері охорони праці через реалізацію 

«Національної програми з  питань безпеки, гігієни праці і 

виробничого середовища». Національна рада з питань безпечної 

життєдіяльності населення. 

Повноваження міністрів та інших центральних органів 

виконавчої влади у сфері охорони праці. Характер їх діяльності. 

Аварійно-рятувальні служби. Керівництво їх діяльністю. 

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади 

з питань охорони праці та соціальної політики. Комплексне 

управління охороною праці Держгірпормнаглядом, його 

нормотворча діяльність та координація робіт у цьому напрямку. 

Компетенція місцевих державних адміністрацій у сфері охорони 
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праці. Формування фондів соціального страхування від нещасних 

випадків. Цільові регіональні програми поліпшення стану безпеки. 

Компетенція органів місцевого самоврядування, виконавчих 

органів сільських, селищних та міських рад щодо ефективного 

виконання функцій у сфері охорони праці.  

Формування державних структур управління охороною праці на 

базі законодавчих та нормативно-правових актів. 

 

2.2. Принципи державної політики в системі управління 

охороною праці 

Закон «Про охорону праці» щодо принципів державної політики 

у системі охорони праці. 

Принцип єдиноначальності у  СУОП. Визначення обов’язків і 

міри відповідальності суб’єктів господарювання.  

Принцип науковості у сфері охорони праці при організації 

виробничих процесів і виборі методів управління. 

Принцип плановості у сфері охорони праці. Забезпечення 

управлінських рішень документальними та матеріально-технічними 

ресурсами. Вартісна оцінка робіт, терміни їх виконання. 

Принцип добору та розстановки кадрів, їх професійна 

підготовка, рівень професійної кваліфікації, психофізіологічної 

придатності до умов виробничої діяльності. 

Принцип матеріального та морального стимулювання їх види у 

сфері  охорони праці. 

Загальне спрямування держаної політики у сфері охорони праці 

та міра відповідальності за реалізацією СУОП. 

 

2.3. Функції державних органів нагляду за охороною праці 

Положення про структури та функції державних органів нагляду: 

гірпромнагляд, санітарно-епідеміологічний нагляд в системі МОЗ; 

пожежний нагляд в системі МНС; комітет ядерної та радіаційної 

безпеки в системі мінекології та природних ресурсів. 

Координація роботи зазначених органів Держгірпромнаглядом. 

Вищий державний нагляд за дотриманням законодавчих актів. 

Державні органи прокуратури щодо нагляду за підприємницькою  

діяльністю у сфері трудових відносин і охорони праці. Види 

відповідальності за неналежне виконання функціональних 

обов’язків. 
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Нагляд за станом соціального страхування від нещасних 

випадків з боку Фонду соціального страхування місцевих органів 

влади, Міністерства праці та соціальної політики і ін. 

 

2.4. Функції та обов’язки посадових осіб у центральній ланці 

управління об’єктами  промислової діяльності 

Забезпечення вимог безпеки, єдиної державної та науково-

технічної політики у галузі виробничої діяльності органами 

центральної ланки (міністерства) управління охороною праці. 

Новітні досягнення, способи і методи охорони праці, 

узагальнення практики застосування законодавчих актів у 

керованих центральною ланкою об’єктах промислової діяльності. 

Визначення основних напрямків комплексного планування 

покращення стану охорони праці. Керівництво розробкою планових 

завдань з проблем охорони праці. Відповідальність за виконання 

покладених на центральну ланку функцій, завдань і обов’язків по 

створенню безпечних і здорових умов праці. 

Керівництво організаційною роботою Управлінням охороною 

праці в структурі центральної ланки (міністерства). Функції 

управління охороною праці в апараті центральної ланки. 

 

2.5. Функції територіальних об’єднань та повноваження 

головних спеціалістів у сфері управління охороною праці 

Повноваження начальника територіальних управлінь у сфері 

промислової безпеки і гігієни праці. Загальне керівництво 

виробничою діяльністю, розробкою комплексних планів 

покращення умов праці, промислової безпеки і санітарно-

оздоровчих заходів. Організація служби охорони праці.  

Відповідальність головного інженера і головних спеціалістів 

апарату територіального об’єднання за забезпечення безпечних 

умов праці. Розробка і керівництво роботою по впровадженню 

стандартів у виробничу сферу. Порядок допуску в експлуатацію 

агрегатів і технологічного обладнання. Контроль за станом охорони 

праці на підпорядкованих об’єктах і структурних підрозділах. 

Форми оперативного контролю та його організація у структурних 

підрозділах підприємств територіального об’єднання. 

Контроль виконання об’єктами виробничої діяльності 

комплексного плану покращення умов  охорони праці і санітарно-
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оздоровчих заходів спрямованих на попередження 

травмонебезпечних ситуацій. 

 

2.6. Функції управління охороною праці на об’єктах 

підприємницької діяльності 

Цехові і без цехові види організаційних структур управління. 

Дільниця, як низова ланка управління охороною праці. Обов’язки 

керівника підприємства щодо створення безпечних умов праці, 

впровадження новітніх технологій, передового досвіду і ін. 

Оперативні наради. Організація адміністративно громадського 

контролю з охорони праці. 

Відповідальність головного інженера за безпечне ведення 

виробничої діяльності. Керівництво організаційно-технічною 

роботою, роботою служби охорони праці, організація робіт третього 

ступеню оперативного контролю. Контрольно-профілактична 

робота. 

Функції головних спеціалістів та керівників структурних 

підрозділів у справі управління охороною праці на галузевих 

підприємствах. Види контролю у сфері охорони праці відповідно до 

посадових обов’язків. 

 

2.7. Функції управління охороною праці в межах низової 

ланки підприємства (майстра, бригадира) 

Реалізація заходів комплексного плану покращення умов 

охорони праці, санітарно-оздоровчих заходів. Впровадження 

новітніх технологій з охорони праці у виробничий процес. 

Перевірка стану обладнання. Ведення робіт підвищеної небезпеки. 

Розробка інструкцій, проведення інструктажів. Надання допомоги у 

випадку аварійної травматичної ситуації. 

Функції бригадира щодо забезпечення трудової і технологічної 

дисципліни. Дозволи на роботи підвищеної небезпеки. Пропаганда 

охорони праці. Адміністративно-громадський контроль на першому 

оперативному ступеню. 

 

2.8. Функції контрольно-наглядової діяльності службами 

охорони праці 

Підпорядкованість служб охорони праці, кількісний склад. 

Форми комплексного та планового характеру управління охороною 
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праці з боку служби охорони праці. Функції управління охороною 

праці регламентовані «Типовим положенням про службу охорони 

праці» (1993 р.) і галузевими Положення про служби охорони праці, 

Закон «Про охорону праці», функціональні обов’язки.  

Організаційно-методична робота з питань управління охороною 

праці, підготовка управлінських рішень, контроль за їх виконанням. 

Організація робіт по створенню здорових і безпечних умов праці, 

впровадженню у виробничу діяльність науково-технічних 

рекомендацій з питань оздоровлення умов праці та підвищення 

рівня промислової безпеки. 

Організація оперативного забезпечення структурних підрозділів 

нормативними документами, правилами, типовими інструкціями у 

сфері охорони праці. Участь у розслідуванні нещасних випадків. 

Аналіз стану охорони праці. Облік і звітність з питань охорони 

праці. Контроль за виконанням заходів покращення умов праці, 

освоєння матеріальних і фінансових ресурсів, виділених на заходи з 

охорони праці. 

Розробка програми вступного інструктажу та проведення 

навчання. Контроль за проведенням навчання і перевірки знань. 

Організація кабінетів з охорони праці та їх оснащення. Пропаганда 

безпечних методів праці. Підготовка матеріалів до проведення 

оперативних нарад. Участь у комісіях з  питань управління з 

охороною праці. 

 

2.9. Порядок організації роботи з охорони праці 

Вихідні дані для розподілу функцій і обов’язків у підрозділах 

об’єкта. Типове положення про організацію робіт з охорони праці.                  

Розробка Положення про організацію робіт з охорони праці, як 

основного організаційного документа для планування робіт і 

розробки управлінських рішень з охорони праці. 

Основні організаційні документи в системі управління охороною 

праці: положення про організацію робіт з охорони праці; 

Положення про службу охорони праці; Посадові інструкції керівних 

та інженерно-технічних працівників; Інструкції з охорони праці для 

працюючих за професіями; Накази, постанови, розпорядження з 

охорони праці; Інформаційні матеріали з охорони праці на об’єкті 

господарювання. 
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2.10. Системний підхід до організації навчання з охорони 

праці 

Педагогічне і психофізіологічне обґрунтування системи 

навчання з питань охорони праці. Системний підхід до 

психофізіологічного професійного добору посадових осіб та 

працюючих, навчання за програмою всіх видів інструктажу, 

тренування, закріплення знань та навичок і перевірка набутого 

досвіду. Оптимальні способи набуття професійно-кваліфікаційних 

знань. Системний підхід в організації навчання. Порядок 

проведення навчання і перевірка знань з охорони праці. Принципи 

державної політики у сфері навчання з питань охорони праці. 

Методичне забезпечення працюючих правилами і нормами з 

охорони праці. 

Відповідальність за організацію і якісне навчання працюючих 

безпечним методам і прийомам робіт. Керівництво сферою 

навчання. Допуск найманих працівників до самостійної роботи. 

 

2.11. Види інструктажів та порядок їх проведення 

Вступний інструктаж та порядок його проведення. Типовий 

перелік питань вступного інструктажу. Розробка програми 

вступного інструктажу. Карточки реєстрації вступного інструктажу. 

Журнал реєстрації. 

Інструктаж на робочому місці (первинний). Мета інструктажу. 

Інструкція з охорони праці за професією, видами робіт. Типовий 

перелік  питань цього виду інструктажу. Стажування після 

інструктажу. Письмове розпорядження про тривалість стажування. 

Контроль за проходженням навчання і стажування. Журнал 

реєстрації інструктажу на робочому місці. Перевірка знань. Склад 

комісії. Протокол оформлення результатів, посвідчення. Графік 

перевірки знань. 

Повторний інструктаж. Програма повторного інструктажу, 

термін його проведення. Документальне оформлення. Посвідчення. 

Журнал реєстрації. 

Позаплановий інструктаж. Об’єм та його зміст. Обставини, що 

його спричиняють. Термін та строки проведення позапланових 

інструктажів. 

Цільовий інструктаж. Обставини, що спричиняють його 

проведення. Характер завдань цільового інструктажу. Дозвіл на 
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виконання цільового інструктажу. Результати перевірки знань. 

Допуск до самостійної роботи.  

 

2.12. Порядок проведення навчання і перевірка знань у 

посадових осіб з питань охорони праці 

Перелік посадових осіб, зобов’язаних пройти вступний 

інструктаж з охорони праці. Обов’язки посадових осіб та 

відповідальність за стан охорони праці. Типовий перелік питань для 

вступного інструктажу для посадових осіб,. Порядок ознайомлення 

з виробничими обставинами, організаційними роботами, 

технологічними процесами, схемами, обладнанням, механізмами та 

засобами, що забезпечують колективний та індивідуальний захист, 

організацією робіт в екстремальних ситуаціях і ін. Обов’язки та 

відповідальність посадових осіб за стан охорони праці. 

Періодичність. Перевірки знань посадових осіб. Позапланова 

перевірка знань з охорони праці у посадових осіб. Об’єм і термін 

позапланової перевірки знань. Склад комісії за профілем їх 

службових обов’язків. Графік перевірки знань. Оформлення 

результатів перевірки знань. Відповідальність посадових осіб за 

охорону праці. 

 

2.13. Основні етапи у складанні інструкцій для навчання з 

охорони праці 

Розробка і затвердження інструкцій. Визначення кола обов’язків 

працюючих за даною професією, необхідний обсяг навчального 

матеріалу, структура текстової частини. 

Регламентація професійних обов’язків працюючих даної 

професії відповідно до тарифно-кваліфікаційного довідника. Права і 

обов’язки робітників даної кваліфікації в області охорони праці. 

Мета і завдання навчання. Структура інструкції. Вступ. Загальні 

положення. Вимоги технічної безпеки. 

 

2.14. Організаційна структура і призначення кабінетів 

охорони праці 

Призначення кабінету охорони праці. Компоновка і оснащення. 

Відповідальність за організацію та роботу кабінету. Організаційна і 

учбово-методична робота. Підготовка до перевірки знань. Робота 

комісій з охорони праці. Семінари, консультації. Тематика робіт. 
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Обладнання кабінетів відповідним учбовим інвентарем, меблями, 

вітринами, екранами, фільмоскопами і ін.. Технічні засоби 

навчання. Нормативні і директивні матеріали та інші джерела 

інформації. 

 

2.15. Пропаганда з питань охорони праці, методи та форми 

виховного впливу 

Методи пропаганди щодо підвищення рівня свідомості при 

виконанні службових обов’язків. Вимоги посадових інструкцій, 

організаційно-технічних заходів щодо пропаганди знань з охорони 

праці. Форми і методи організації пропаганди з охорони праці. 

Цілеспрямованість і плановість робіт з пропаганди охорони праці. 

Структурні елементи пропаганди. Інформаційний фонд, джерела, 

методи. Організаційні форми, інформаційні і технічні засоби 

пропаганд. Мета пропаганди. 

 Форми і методи виховного впливу. Рівень виховного впливу. 

Культура праці. Поведінка працюючих. Організаційні, педагогічні, 

психологічні, адміністративні, морально-політичні і ін. форми і 

методи заходів громадського впливу. 

 

2.16. Формування позитивного ставлення до питань охорони 

праці 

Риси сучасного періоду суспільних відносин  в організації 

виробничого процесу. Людський фактор. Нехтування та неповага до 

питань охорони праці. Організаційний вплив управлінських рішень. 

Загальнообов’язковий комплекс соціальних і виробничих заходів. 

Мета і завдання щодо формування позитивного ставлення до 

охорони праці. Інтереси держави, суб’єктів та об’єктів промислової 

діяльності у цьому питанні. Почуття відповідальності. Матеріальні і 

моральні чинники позитивного ставлення трудових колективів до 

питань охорони праці. 

 

Розділ 3. Основні і допоміжні функції у системі управління 

охороною праці та шляхи підвищення їх ефективності 

3.1. Поняття про функціоналізм у системі управління 

охороною праці 

Поняття про функціоналізм, спрямований на підвищення рівня 

життєдіяльності системи управління охороною праці. Основні і 
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допоміжні функціональні обов’язки. Напрямки та ознаки 

конкретних функцій в СУОП. Функції специфічного призначення. 

Типовий перелік конкретних функцій в СУОП. Організація охорони 

праці. Організація інженерного забезпечення та технологічного 

обслуговування. Контроль та стабільність технологічних процесів. 

Прогнозування потреб у засобах технічної безпеки і ін. Загальні 

функції системи управління. 

 

3.2. Організаційна, коригувальна та регулятивна функція 

управління охороною праці 

Особливості зазначених функцій у СУОП. Зміст організаційної 

функції. Розробка наказів розпоряджень, приписів оперативних 

нарад. Контроль за їх виконанням. Формування керуючої і 

керованої системи  в межах об’єкта управління. Організаційна 

функція, як керуюча система. 

Коригувальна (координаційна) функція СУОП. Становлення 

взаємозв’язків і контактів. Вдосконалення видів, методів і режимів 

діяльності. Виконання виробничих програм. 

Регулятивна функція. Напрямок, планомірність, порядок у 

виробничій програмі при її відхиленні від заданих параметрів. 

Регуляція і спрямування розвитку діяльності у заданому напрямку 

до кінцевої мети. Взаємодія у роботі структурних підрозділів. 

 

3.3. Інформаційний чинник в системі управління охороною 

праці 

Характер інформаційного чинника залежно від умов виробничої 

діяльності та організаційної структури об’єкта управління. 

Характер нормативної інформації. Норми права у суспільних 

відносинах. Працеохоронні, законодавчі та нормативні акти у сфері 

виробничої діяльності. Значення нормативної інформації в СУОП. 

Технічна, нормативно-правова документація. Нормативно-

правові акти, що регулюють діяльність і поведінку працюючих. 

Характер пізнавальної інформації з питань охорони праці. 

Параметри виробничого середовища та їх відповідальність чинному 

законодавству. Збір та аналіз пізнавальної інформації. Пізнавальна 

інформація у процесі розробки рекомендацій у СУОП. 
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3.4. Функція прогнозування 

Сутність функції прогнозування у сфері управління охороною 

праці. Функція прогнозування у перспективі розвитку 

підприємницької діяльності, прийнятті та виконанні управлінських 

рішень. Мета функції прогнозування, її завдання та шляхи реалізації 

в СУОП. Функція прогнозування у визначенні поточних і 

перспективних завдань в системі управління охороною праці. 

Доцільність функції прогнозування стосовно розробки, прийняття 

та виконання управлінських рішень. Взаємозв’язок функції 

прогнозування з планувальною функцією. Шляхи досягнення 

програмних кінцевих результатів, їх ув’язка з матеріальними, 

фінансовими та трудовими ресурсами. 

 

3.5. Функція обліку, аналізу і оцінки стану охорони праці 

Сутність функції обліку і аналізу стану охорони праці. 

Показники стану охорони праці на об’єкті управління. Оцінка даних 

обліку. Узагальнення причин відповідального стану охорони праці. 

Облікові і звітні матеріали, їх аналіз. Матеріали атестації робочих 

місць та спеціальних обстежень. Рекомендації і пропозиції до 

поточного і перспективного планування. Масштаби і частота 

періодичних аналізів та оцінки стану охорони праці.  

Облік, аналіз та оцінка ефективності методів управління 

охороною праці. Документальне оформлення причин інцидентів, 

що призвели до негативних наслідків. 

 

3.6. Функція активізації і стимулювання робіт з охорони 

праці 

Шляхи активізації і стимулювання результатів виробничої 

діяльності. Показники та форми активізації і стимулювання робіт з 

охорони праці. 

Матеріальне заохочення за виконання планових робіт з охорони 

праці. Матеріальне заохочення за виробничу діяльність без травм і 

аварій. Показники технічної безпеки. Джерела матеріального 

стимулювання. Показники оцінки рівня промислової безпеки і 

гігієни праці. Базовий коефіцієнт виробничої безпеки. Карти 

показників охорони праці. Показники функціонування системи 

управління охороною парці. Центральні фонди матеріального 

стимулювання та заохочення за кращий стан охорони праці. 
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3.7. Функція планування робіт з охорони праці в системі 

управління промисловими об’єктами 

Цільова програма загального управління виробничою діяльністю 

об’єктів промисловості. Основні форми планувальних заходів у 

СУОП. Комплексний план поліпшення умов праці і санітарно-

оздоровчих заходів. Напрямки планувальних заходів. 

Перспективність. Вибір основного завдання. Елементи 

безперервності. Реалістичні і передбачувані промислові ризики. 

Комплексні плани. Достатність фінансових можливостей, трудових 

ресурсів для досягнення планових завдань. 

Статистичні та теоретико-аналітичні методи розробки 

комплексних планів. Аналіз виконання завдань комплексного 

плану. Відповідність запланованих заходів кінцевій політиці 

виробничої діяльності. Комплексні плани організаційно-технічних  

та лікувально-профілактичних заходів та їх відповідність чинному 

законодавству. 

 

3.8. Види планувальних заходів з охорони праці 

Перелік і характеристика планувальних заходів для розробки 

системи управління охороною праці. Комплексний план. 

Покращення умов праці і санітарно-оздоровчих заходів. Поточний 

план робіт з охорони праці. План організаційно-технічних заходів 

щодо впровадження стандартів. Оперативний план роботи служби 

охорони праці. Номенклатурні заходи з охорони праці для 

колективного договору. Графіки почергової перевірки знань з 

питань безпеки та гігієни праці. Плани робіт кабінетів з охорони 

праці. Контроль за виконанням планових заходів. Фінансування 

планових заходів. 

 

3.9. Планування роботи кабінета охорони праці 

Плани роботи кабінета відповідно до типових методичних 

вказівок. Проектна, кошторисна, конструкторська та інша 

документація технічного характеру у справах кабінету охорони 

праці. Матеріальні ресурси та фонди кабінету. Плани роботи 

кабінета стосовно основ законодавчих та інших актів. Кошти для 

проведення науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт 

з охорони праці. Узгодження планових робіт з профспілками. Акти 
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перевірок витрачених коштів. Перелік видів поточних робіт 

залежно від специфіки виробничої діяльності. 

 

3.10. Планування анти аварійних заходів 

Готовність об’єктів управління до реагування на аварійні 

ситуації та інші інциденти. Контроль та перевірка технічних засобів 

та високоінтегрованих систем захисту працюючих. Фізичні та 

охоронні засоби захисту. Контролюючі та сигналізуючи пристрої. 

Медичне забезпечення. Прогноз і оцінка можливих інцидентів. 

Розробка процедури подолання негативних наслідків. Розробка 

протиаварійних планів залежно від характеру наявних небезпек, 

оцінки ризиків та методів їх управління. Відповідальність за 

розробку антиаварійних планів та ліквідацію аварійних ситуацій. 

Забезпечення протиаварійним обладнанням. Зовнішні аварійно-

рятувальні служби. 

 

 

3.11. Планування фінансового забезпечення організації 

медичних оглядів 

Порядок проведення медичних оглядів. Положення про 

медичний огляд працівників певних категорій. Попередні медичні 

огляди. Періодичні медичні огляди осіб, що мають контакт з 

шкідливими чинниками виробничого середовища. Поіменні списки 

працівників для періодично повторних медичних оглядів. Медичні 

заклади та їх відповідальність за відповідність  медичних висновків 

за фізичний стан здоров’я працюючих, акти про узагальнення 

результатів медичних оглядів. Графіки проведення оглядів. 

 

3.12. Планування фінансових витрат на організаційно-

технічні заходи, забезпечення пожежної безпеки 

Причини найбільш часто розповсюджених пожеж. Основні 

умови запобігання пожежам. Заходи профілактичного спрямування. 

Організаційні і технічні заходи пожежної безпеки в СУОП. Накази, 

розпорядження, приписи. Порядок зберігання матеріалів, утримання 

виробничих приміщень і прибудинкових територій. Контроль і 

нагляд. Засоби пожежогасіння. Формування ДПД. Технічні заходи. 

Відповідальні особи. Забезпечення інструктивними матеріалами. 
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Розділ 4. Методи реалізації основних функцій в системі 

управління охороною праці 

4.1. Методи, форми та завдання управління охороною праці 

Методи реалізації основних функцій у системі управління 

охороною праці. Новітні, прогресивні методи функціонування 

СУОП. Фактори, що впливають на методи і форми управління. 

Рівень спеціалізації, інженерно-технічного забезпечення. 

Економічні інженерно-організаційні, адміністративні, соціально-

психологічні методи управління. Нормативний, модельний, 

економіко-математичний, санітарно-гігієнічний і ін. 

 

4.2. Завдання методів дослідження параметрів виробничого 

середовища в системі управління охороню праці 

Основні завдання методів управління охороною праці. Загальні 

методи забезпечення безпеки і гігієни праці. Часткові методи. 

Принципи управління охороною праці та їх наукове обґрунтування. 

Забезпечення безпеки виробничих процесів. Забезпечення 

оптимальних режимів праці. Методи нормалізації санітарно-

гігієнічних умов праці. Методи професійного добору і відбору. 

Завдання лікувально-профілактичних заходів, санітарно-побутового 

обслуговування працюючих в системі управління охороною праці. 

Методи досліджень параметрів виробничого середовища. Методи 

оцінювання та аналізу стану охорони праці. 

 

4.3. Організаційно-розпорядчі методи управління охороною 

праці 

Організаційна і розпорядча діяльність в системі управління 

охороною праці. Характерні риси. Адміністративні методи в СУОП. 

Форми адміністративних методів управління. Персональна 

відповідальність. Розпорядчі методи управління охороною праці. 

Накази, розпорядження в системі управління охороною праці. 

Контроль та нагляд за розпорядчими діями виробничого персоналу. 

Інформаційна дія розпорядника у виробничій діяльності. Контроль 

та нагляд за діяльністю управлінського персоналу. 

 

4.4. Соціально-психологічні методи управління охороною 

праці 

Соціально-психологічний клімат виробничого колективу. 
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Виробничі взаємовідносини у трудовому колективі. Зона 

соціального мікроклімату в колективі. Оплата праці. Форми 

матеріального і морального стимулювання. 

Соціальні методи реалізації основних функцій в системі 

управління охороною праці. 

Зона морального мікроклімату. Моральні цінності. Лідерство. 

Зона психологічного мікроклімату. Сумісність членів трудового 

колективу. Мотивація у трудовій діяльності. Створення 

оптимальних умов праці. 

 

4.5. Соціальне партнерство і соціальна відповідальність за 

виробничу і працеохоронну діяльність 

Характерні риси методів соціального партнерства. 

Трьохсторонні відносини між роботодавцем, профспілками та 

найманими працівниками. Соціальна відповідальність роботодавця і 

працівників. Дотримання роботодавцем законодавчих вимог та 

зобов’язань колективних договорів. Реалізація політики у сфері 

забезпечення безпеки і здоров’я працюючих. Виділення коштів на 

безпеку і гігієну праці відповідно до законодавчих та нормативних 

актів. Обов’язки працівників щодо вимог охорони праці. 

Психологічний стан працівників.  

 

4.6. Методи управління трудовою і технологічною 

дисципліною 

Система управління трудовою і технологічною дисципліною. 

Організація нагляду за станом виконавчої дисципліни. 

Відповідальність за порушення регламенту трудової і технологічної 

дисципліни. Методи морального та матеріального стимулювання 

щодо підвищення рівня дисципліни. Види методів впливу за 

порушення трудової або технологічної дисципліни. Вибір характеру 

та міри покарання залежно від тяжкості наслідків. Нормативні і 

законодавчі акти щодо регламенту трудової і технологічної 

дисципліни в умовах виробничої діяльності. 

 

4.7. Методи виховного та карного впливу за порушення 

законодавчо-нормативних вимог охорони праці 

Міра відповідальності за вимоги охорони праці технічної 

безпеки і  виробничої санітарії. Законодавчі документи стосовно 
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цього питання. Кодекс законів про працю. Кодекси 

адміністративного, цивільного, арбітражного і кримінального права. 

Закон «Про охорону праці» та інші нормативно-правові акти про 

працю. 

Види відповідальності залежно від ступеня провини та обставин, 

що спричинили наявні правопорушення. Дисциплінарна 

відповідальність та право її накладання. Адміністративна 

відповідальність. Органи, яким надається право адміністративного 

стягнення. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 

Контроль за його виконанням. 

Кримінальна відповідальність посадових осіб винних у 

порушенні законодавства про працю та правил охорони праці. 

Матеріальна відповідальність. Повна і часткова матеріальна 

відповідальність. 

  

4.8. Соціально-орієнтовні методи і форми атестації робочих 

місць та паспортизації за умовами праці 

Паспортизація санітарно-технічного стану в системі управління 

охороною праці. Положення «Про атестацію робочих місць та їх 

відповідність державним актам». Група атестацій відповідно до 

гігієнічного класифікатора. Інформація працюючих про професійні 

ризики і умови праці на робочих місцях. Адаптація працюючих до 

умов предметної діяльності. Атестовані умовно-атестовані робочі 

місця. Пільги та компенсації. Сумарна та комплексна оцінка 

виробничого середовища. 

Атестаційні комісії, їх склад та повноваження. Відповідальність 

за проведення цього виду робіт. Пенсійне забезпечення працюючих 

за результатами паспортизації умов праці та атестації робочих 

місць. Накази за результатами атестаційної роботи. Розробка і 

впровадження у виробничу сферу комплексних заходів і технічних 

засобів профілактики негативних наслідків. 

  

4.9. Стильові методи управління охороною праці 

Стиль і методи управління щодо забезпечення професійної 

безпеки і здоров’я працюючих. Роль керівництва, як суб’єкта 

управління. Лідер та його позиції у сфері виробничої та 

працеохоронної діяльності, стиль управління. Методи вирішення 

цільових завдань працеохоронної політики. Характерні риси 
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стильових методів управління охороною праці. 

Принциповість, діловитість, конкретність, вимогливість, висока 

відповідальність і ін. Ділові риси керівника, його основоположні 

принципи у працеохоронній діяльності. Інформативно-правова база 

у методах управління охороною праці. 

 

4.10. Методи та способи управління промисловими ризиками 

Вимоги стандартів в області забезпечення професійної безпеки і 

здоров’я працюючих. Процеси ідентифікації небезпек. Оцінка 

ризику. Управління ризиком. Виявлення виробничих ризиків та їх 

мінімізація. Чинники, що впливають на прояви виробничих 

небезпек, невідповідностей. 

Аналіз процесів утворення реалізації ризиків промислової 

безпеки, прояву травмонебезпечних ситуацій. Ступінь базового 

ризику. Імовірність виникнення небезпечних подій. Важкість 

можливих наслідків небезпечних подій. Можливість нараження на 

небезпеку. Рекомендації до розробки плану заходів залежно від 

ступеня базового ризику. 

 

4.11. Характер економічних методів управління охороною 

праці та ефективність його заходів 

Шляхи покращення умов праці і впровадження заходів системи 

управління промисловою безпекою. Витрати на пільги та 

компенсації. Соціальний ефект від підвищення стану здоров’я 

працюючих та їх працездатності. Методи визначення економічної 

ефективності. Оцінка сумарних збитків об’єктів де мали місце 

прояви негативних наслідків. Показники збитків через негативні 

наслідки та додаткові витрати на відновлення виробничої діяльності  

та багатоцільові заходи. Оцінка результатів управлінської 

діяльності. Оцінка санітарно-гігієнічних і психофізіологічних 

показників. Комплексна оцінка соціальних заходів та стану умов 

праці. 

Наслідки результатів ефективності функціонування системи 

управління промисловою безпекою і гігієною праці. Показники 

чистої, загальної  та порівняльної економічної ефективності. 
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4.12. Оцінка економічного обґрунтування видатків на 

багатоцільові заходи покращення умов праці  

Капітальні вкладення і експлуатаційні втрати. Поточні витрати, 

витрати на утримання та обслуговування технологічного 

обладнання. Витрати на короткочасні та довгострокові заходи. 

Витрати на здійснення організаційних і санітарно-оздоровчих 

заходів. 

Оцінка соціальної і соціально-економічної ефективності заходів 

покращення умов і охорони праці. Соціальний ефект та його 

показники. Економічна оцінка соціальних наслідків покращення 

умов праці.  

 

4.13. Методи визначення показників охорони праці, 

промислової безпеки і гігієни виробничого середовища 

Сукупність показників стану охорони праці. Коефіцієнти рівня 

охорони праці, дотримання працюючими правил охорони праці, 

промислової безпеки і виконання планових робіт. Метод 

розрахунку. Місячна і щотижнева оцінка показників стану охорони 

праці в структурних підрозділах.  

Карти рівня дотримання правил охорони праці на дільницях і в 

структурних підрозділах. Склад комісій. Карти промислової 

безпеки на дільницях. Карти стану виконання планових робіт з 

охорони праці. Узагальнений коефіцієнт рівня охорони праці. 

 

4.14. Методи управління діловодством з питань промислової 

безпеки і гігієни 

Чинні законодавчі акти, що визначають характер діловодства з 

питань охорони праці, їх паперові та магнітні носії. Документальне 

оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків, 

професійних захворювань та інших інцидентів. Вимоги 

відповідності ONSAS 18001 щодо розробки документації з питань 

промислової безпеки і гігієни праці в системі управління охороною 

праці. Документація з охорони праці. Вимоги до її утримання і 

зберігання. Вимоги до задокументування системи управління 

охороною праці. Управління документацією з охорони праці. 

Доступ та належний стан документації. 

Нормативно-оперативна документація з охорони праці та 

забезпечення функціонування системи управління охороною праці. 
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Накази, розпорядження, забезпечення охорони праці. Посадові 

інструкції. Інструкції з охорони праці для працюючих.  

Документація на виконання робіт підвищеної небезпеки. 

Діловодство служби охорони праці. 

 

Вказівки щодо виконання контрольної роботи 

Залік з дисципліни «Управління охороною праці» студенти 

складають після захисту контрольної роботи  і виконання 

практичних робіт в обсязі програми дисципліни. 

Контрольна робота складається з відповідей на десять запитань 

Питання охоплюють основні розділи дисципліни. Вибір питань 

здійснюється відповідно до шифру залікової книжки студента. 

Номер варіанта контрольних питань має відповідати останній цифрі 

шифру залікової книжки. 

Відповіді на питання повинні супроводжуватися схемами, а 

також мати посилання на літературні джерела. 

На початку роботи наводиться варіант контрольної роботи і 

відповідні йому номери питань.  

У кінці контрольної роботи привести список літератури, яка 

використовувалася, дату і особистий підпис. 

 

 

Варіанти контрольних завдань 

Варіант № питань 

1 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 

2 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 

3 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 

4 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 

5 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 

6 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 

7 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 

8 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 

9 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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Питання для контрольної роботи 

1. Зміст і мета управління охороною праці. 

2. Комплексна система управління охороною праці. 

3. Порядок організації робіт з охорони праці. 

4. Вибір методів управління та основне призначення КСУОП. 

5. Форми організаційної структури в управлінні охороною 

праці. 

6. Підсистеми створення органів управління охороною праці 

за функціональними ознаками. 

7. Мета розробки і функціонування СУОП. 

8. Завдання управління охороною праці. 

9. Формування органів управління охороною праці. 

10. Апарат державного управління охороною праці. 

11. Характеристика закономірностей в управлінні охороною 

праці. 

12. Елементи та органи управління охороною праці. 

13. Організаційна структура та функціональні обов’язки служб 

охорони праці. 

14. Обов’язки, повноваження та права посадових осіб служб 

охорони праці. 

15. Формування травматизму, як суспільного явища внаслідок 

суб’єктивних та об’єктивних обставин, що його 

спричиняють. 

16. Причини формування травматичних наслідків та 

професійних захворювань. 

17. Трудовий процес та закономірності у формуванні 

травмонебезпечних ситуацій. 

18. Умови праці та їх вплив на формування травмонебезпечних 

ситуацій і рівень професійних захворювань. 

19. Структура виробничого травматизму та формування 

безпечних і без травматичних умов праці. 

20. Методи профілактики і прогнозування травматизму та 

оцінка видатків на ліквідацію їх негативних наслідків. 

21. Порядок розробки, впровадження та удосконалення системи 

управління охороною праці. 

22. Структура державних органів управління охороною праці, їх 

формування та компетенція. 

23. Процес формування структури державних органів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28

управління охороною праці. 

24. Принципи державної політики, щодо системи управління 

охороною праці. 

25. Міра відповідальностей суб’єктів господарювання за 

реалізацією СУОП відповідно до державної політики у 

сфері охорони праці. 

26. Функції державних органів нагляду за підприємницькою 

діяльністю у сфері охорони праці. 

27. Функції та обов’язки посадових осіб центральної ланки 

управління об’єктами промислової безпеки у сфері охорони 

праці. 

28. Функції територіальних об’єднань та повноваження 

головних спеціалістів у сфері  управління охороною праці. 

29. Функції управління охороною праці на об’єктах 

підприємницької діяльності. 

30. Функції управління охороною праці в межах низової ланки 

підприємства (майстра, бригадира). 

31. Функції контрольно-наглядової діяльності службами 

охорони праці. 

32. Порядок організації робіт з питань управління охороною 

праці. 

33. Системний підхід до організації навчання з охорони праці. 

34. Види інструктажів та порядок їх проведення. 

35. Порядок проведення навчання і перевірки знань у посадових 

осіб з питань охорони праці. 

36. Основні етапи у складанні інструкцій для навчання з 

охорони праці. 

37. Визначіть питання, які розглядаються в інструкціях з 

охорони праці за професією. 

38. Організаційна структура та призначення кабінетів охорони 

праці. 

39. Характер та зміст планування робіт з проблем безпеки в 

кабінетах охорони праці. 

40. Форми і методи виховного впливу працюючих визначені 

нормами державного права з охорони праці. 

41. Методи та засоби пропаганди питань охорони праці. 

42. Заходи та методи формування позитивного ставлення 

працюючих до питань охорони праці. 
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43. Основні функції у системі управління охороною праці та 

шляхи підвищення їх ефективності. 

44. Допоміжні функції системи управління охороною праці. 

45. Функціоналізм у системі управління охороною праці. 

46. Характер функціональних ознак у системі управління 

охороною праці. 

47. Особливості організаційної функції у системі управління 

охороною праці. 

48. Організаційна функція та її значення у формуванні керуючої 

і керованої системи управління охороною праці. 

49. Особливості коригувальної (кординайної) функції в системі 

управління охороною праці. 

50. Коригувальна та регулятивна функції у системі управління 

охороною праці. 

51. Особливості регулятивної функції у виробничій програмі 

системи управління охороною праці. 

52. Значення та характеристика інформаційного чинника у 

системі управління охороною праці. 

53. Характер пізнавальної інформації , її значимість у розробці 

СУОП. 

54. Нормативна та пізнавальна інформація у коригувальних та 

регулятивних діях в системі управління охороною праці. 

55. Функція прогнозування виробничої програми в 

управлінських рішеннях питань охорони праці. 

56. Шляхи досягнення програмних кінцевих результатів у 

системі управління охороною праці через взаємозв’язок 

функцій прогнозування і планування. 

57. Значення функції обліку, аналізу і оцінки стану охорони 

праці. 

58. Функція активізації і стимулювання робіт з охорони праці. 

59. Форми та методи морального і матеріального стимулювання 

працюючих за виробничу діяльність з охорони праці. 

60. Показники базового рівня безпеки у функціонуванні 

системи управління охороною праці. 

61. Комплексні плани заходів з охорони праці у системі 

управління  виробничою діяльністю. 

62. Види планувальних заходів з питань охорони праці в 

системі управління виробничою діяльністю. 
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63. Функція планування заходів з охорони праці у системі 

управління промисловими об’єктами. 

64. Основні форми планувальних заходів у системі управління 

охороною праці. 

65. Характер планових завдань у сфері охорони праці при 

розробці системи управління виробничою діяльністю. 

66. Види планувальних заходів у системі управління охороною 

праці. 

67. Планування і організація роботи кабінету охорони праці. 

68. Розробка та планування анти аварійних заходів на об’єктах 

промислової діяльності. 

69. Планування і фінансування заходів на організацію медичних 

оглядів. 

70. Планування і фінансування заходів по забезпеченню 

пожежної безпеки на об’єктах промислової діяльності. 

71. Планування фінансового забезпечення організаційно-

технічних заходів щодо пожежної безпеки в СУОП. 

72. Методи та форми реалізації основних функцій в системі 

управління охороною праці. 

73. Основні завдання методів управління охороною праці. 

74. Методи забезпечення безпеки технологічного обладнання. 

75. Організаційно-розпорядчі методи в системі управління 

охороною праці. 

76. Соціально-психологічні методи управління охороною праці. 

77. Соціальне партнерство і соціальна відповідальність за 

виробничу і праце охоронну діяльність. 

78. Обов’язки працівників щодо виконання вимог охорони 

праці. 

79. Методи управління трудовою і технологічною дисципліною 

в умовах виробничої діяльності. 

80. Методи паспортизації та атестації робочих місць за умовами 

праці в системі управління охороною праці. 

81. Соціально-орієнтовні методи і форми атестації робочих 

місць в системі управління охороною праці. 

82. Методи виховного та карного впливу за порушення 

законодавчо-нормативних актів з охорони праці. 

83. Міра відповідальності за вимоги охорони праці технічної 

безпеки і виробничої санітарії. 
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84. Види відповідальності за порушення вимог безпеки залежно 

від ступеня провини. 

85. Стильові методи в системі управління охороною праці. 

86. Види адміністративної відповідальності та органи, яким 

надається це право. 

87. Методи та способи управління промисловими ризиками. 

88. Порядок побудови, впровадження та удосконалення системи 

управління охороною праці. 

89. Контрольно-наглядова функція в системі управління 

охороною праці. 

90. Внутрішній аудит на об’єктах промислової діяльності. 

91. Незалежний аудит охорони праці на об’єктах промислової 

діяльності. 

92. Громадський контроль за станом умов праці, промислової 

безпеки та гігієни. 

93. Характер оперативного контролю за промисловими 

ризиками на об’єктах управління. 

94. Характер економічних методів управління охороною праці 

та його значення. 

95. Показники економічної ефективності видатків на 

покращення умов і охорону праці. 

96. Оцінка економічного видатків на багатоцільові заходи 

покращення умов праці. 

97. Методи, визначення показників охорони праці і порядок, 

оцінки стану промислової  безпеки і гігієни виробничого 

середовища. 

98. Управління діловодством з питань охорони праці. 

99. Нормативно-оперативна документація з охороною праці та 

забезпечення функціонування системи управління охорони 

паці. 

100. Ведення діловодства службою охорони праці. 
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Додаток В 

Оцінювання знань студентів заочної форми навчання 

 

Поточний контроль 

Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами 

навчальних робіт проводиться за поточним та підсумковим контролями. 

Поточний контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів 

заочної форми навчання здійснюється на основі виконаних кожним 

студентом індивідуального завдання (контрольної роботи), її захисту та 

виконання завдань під час аудиторних занять. 

Індивідуальне завдання видається студентам під час настановної сесії 

або у міжсесійний період.  

Викладач кафедри перевіряє контрольну роботи студентів у 

семиденний термін з дати отримання, і у разі недопущення їх до захисту, 

повертають студентам для доопрацювання з відповідним записом у 

журналі. 

Захист контрольної роботи відбувається під час екзаменаційної сесії у 

формі співбесіди з викладачем.  

 

Шкала оцінювання індивідуальної (контрольної) роботи 

Підготовка контрольної роботи 

Захист Усього теоретичний 

розділ 

практичний 

розділ 

оформлення 

0-20 0-40 0-10 0-10 0-80 

 

Підсумковий контроль 

Студент може одержати позитивну оцінку з семестрового контролю, 

якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочою програмою, та 

накопичив не менше 60 % балів, відведених для їх оцінювання. 
 

Шкала оцінювання студентів заочної форми навчання 

Контрольна 

робота 

Аудиторна 

робота 
Усього 

0-80 0-20 0-100 

 

У заліковій відомості результати навчання проставляються за двома 

шкалами (табл. 8.4). Позитивні оцінки виставляють тільки тим студентам, 

які виконали всі види навчальної роботи, передбачені робочою програмою 

навчальної дисципліни і набрали за результатами контролів не менше 60 

балів. 
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