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ВСТУП 

 

Особливістю сучасних процесів суспільної праці у виробничих і 

соціальних сферах є перехід до інтегрованих систем менеджменту підприємств, 

у яких охорона і безпека праці є невід’ємною складовою. Вектори розвитку 

суспільства чітко спрямовані на досягнення соціальних пріоритетів і їх 

збалансованість передбачає економічний і випереджальний розвиток процесів 

охорони праці, збереження здоров’я людей та довкілля. Питання забезпечення 

охорони праці на підприємствах (організаціях) охоплюють виробничі й 

операційні процеси від першої до останньої операції, процеси логістики 

сировини і готової продукції (послуг), бізнесові процеси і процеси управління 

та супроводжуються значними функціональними і трансакційними витратами. 

Саме поняття «менеджмент і маркетинг охорони праці» перебуває в 

процесі свого формування, хоча в системах управління кожного підприємства 

(організації) існує служба охорони праці. На сучасному етапі її формування 

потребує підготовки фахівців, які володіють глибокими знаннями, вміннями і 

навичками у оцінюванні стану і розвитку процесів організації праці, умови 

створення і функціонування яких в період трансформаційних змін потребують 

нових знань і компетенцій, що робить актуальним вивчення методів та форм 

сучасного управління та маркетингу на підприємствах. 

Метою викладання навчального курсу «Менеджмент і маркетинг в 

охороні праці» є засвоєння теоретичних знань, правових та організаційних 

засад законодавства України «Про охорону праці»; формування сучасного 

управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту; 

розуміння концептуальних засад системного управління організаціями; набуття 

умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних 

управлінських рішень; формування знань з теоретичних та практичних аспектів 

розвитку сучасного маркетингу. 
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Предметом вивчення навчальної дисципліни є актуальні соціально-

економічні, нормативно-правові та організаційно-технічні питання охорони 

праці для конкретної галузі й управлінської сфери діяльності.  

Навчальна дисципліна базується на попередніх курсах «Безпека 

життєдіяльності», «Теорія ризиків і управління», «Правові основи охорони 

праці». У свою чергу, знання цієї навчальної дисципліни забезпечують успішне 

засвоєння таких навчальних дисциплін, як: «Управління охороною праці», 

«Державне страхування від нещасних випадків на виробництві», «Інформаційні 

та управляючи системи в охороні праці», а також виконання тренінгів, 

бакалаврських та магістерських дипломних робіт. 

Основним завданням навчального курсу є отримання конкретної уяви про 

місце і роль знань з охорони праці в системі професійних знань і навичок 

сучасного успішного менеджменту та маркетингу; отримання грунтовних знань 

з питань планування заходів на підставі проведення аналізу й оцінювання стану 

процесів охорони праці та профілактики заходів щодо зниження травматизму і 

професійної захворюваності; вибір безпечних технологій, оптимальних умов і 

режимів праці під час упровадження проектів розвитку організацій з 

урахуванням сучасних наукових досягнень у галузі охорони праці. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

 знати:  

– правові та організаційні засади охорони праці; 

– організаційно-методичні та функціональні засади створення безпечних 

умов праці й охорони життя; 

– аналітико-організаційні й економічні аспекти управління охороною праці 

в галузях діяльності; 

– принципи функцій управління на підприємстві; 

– систему завдань організацій, розробляти стратегію і тактику їх реалізації; 

– теоретичні засади системи безпеки людини на виробництві та у державі; 

–  організацію державного нагляду та громадського контролю за охороною 

праці; 
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   уміти: 

– аналізувати організаційні структури різних типів; 

– оцінити відповідність стану організації охорони праці на підприємстві 

чинним законодавством і нормативним актам з охорони праці; 

– сформулювати функціональні обов’язки з урахуванням посади 

працівників і вимог чинних законодавчих актів; 

– визначити статистичні показники травматизму на підприємстві (в галузі); 

– використовувати маркетингові операції на місцях своєї постійної роботи; 

– застосовувати отримані знання у своїй практичній діяльності. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНІ 

 

№ 
пор. 

Тема Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Кількість 
год. 

(лекції) 

СРС  
К-ть 
год. 

Кількість 
год. 

(лекції) 

СРС  
К-ть 
год. 

Змістовий модуль 1 Менеджмент охорони праці 
1 Роль і місце менеджменту 

охорони праці в системі 
загального менеджменту 

2 6 0,5 8 

2 Правові й організаційні основи 
менеджменту охорони праці 

2 6 0,5 9 

3 Державний нагляд і громадський 
контроль за станом охорони 
праці 

2 6 0,5 8 

4 Організаційно-методичні та 
функціональні засади створення 
безпечних умов праці і охорони 
життя 

2 6 0,5 9 

5 Аналітико-організаційні і 
економічні аспекти управління 
охороною праці в галузях 
діяльності 

2 5 0,5 8 

 Разом за змістовим модулем 1 10 29 2,5 42 
Змістовий модуль 2 Практична реалізація комплексу маркетингу 

6 Теоретичні аспекти 
маркетингової товарної політики 

2 6 0,5 9 

7 Засади маркетингового 
ціноутворення 

2 6 0,5 9 

8 Теорія маркетингових 
комунікацій 

2 5 0,25 9 

9 Теорія маркетингової політики 
розподілу 

2 6 0,25 9 

 Разом за змістовим модулем 2 8 23 1,5 36 
 Семестровий контроль – іспит  – 2 – 2 
 Усього: 18 54 4 80 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Роль і місце менеджменту охорони праці в системі загального 

менеджменту 

1. Територіальні та функціональні рівні управління безпекою праці. 

2. Система управління охороною праці. 

3. Передбачення і запобігання ризикових ситуацій в охороні праці. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте сутність поняття «менеджмент охорони праці» та визначте  

його компоненти. 

2. Обгрунтуйте необхідність створення системи охорони праці. 

3. Як ви розумієте поняття «стандартизація» і «сертифікація» та їх роль у 

проектуванні процесів охорони праці? 

4. Які види ефективності покращення умов і охорони праці 

спостерігаються в процесі їх удосконалення? 

5. Надайте схему і алгоритм ідентифікації ризиків. 

Література: [2, с. 10–25; 3, с. 9–29; 4, с. 6–20; 7, с. 8–14; 13, с. 13–25]. 

 

Тема 2 Правові й організаційні основи менеджменту охорони праці 

1. Принципи, на яких базується державна політика в галузі охорони праці. 

2. Шляхи і способи розв’язання проблем з охорони праці в Україні на 

сучасному етапі. 

3. Нещасні випадки, що підлягають спеціальному розслідуванню. 

Питання для самоперевірки 

1. На який головний законодавчий акт спирається система охорони праці 

в Україні? Наведіть його основні вимоги. 

2. Які відносини виникають між суб’єктами управління охороною праці 

на підприємствах? 

3. Які нормативно-правові акти з охорони праці повинні розроблятись на 

підприємствах? 
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4. Визначте та встановіть послідовність дії менеджери з охорони праці в 

разі нещасного випадку на підприємстві. 

Література: [2, с. 29–57; 3, с. 32–56; 4, с. 23–40, 5, с. 15–21; 7, с. 20–35; 

9; 10; 11]. 

 

Тема 3 Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони 

праці 

1. Компетенції органів державного управління в галузі охорони праці. 

2. Делеговані повноваження і права страхових експертів з охорони праці. 

3. Етапи процесу створення служби охорони праці на підприємстві. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть склад компетенцій з охорони праці Кабінету Міністрів 

України. 

2. Визначте функції органів державного нагляду за радіаційною 

безпекою. 

3. Назвіть формули з розрахунку чисельного складу служби охорони 

праці на підприємствах. 

4. Перелічіть джерела фінансування тимчасової втрати працездатності. 

Література: [2, с. 61–94; 3, с. 60–88; 4, с. 45–79; 7, с. 40–63; 12]. 

 

Тема 4 Організаційно-методичні і функціональні засади створення 

безпечних умов праці і життя 

1. Категорії важкості праці за окремими видами робіт. 

2. Види відповідальності у разі порушення охорони праці. 

3. Особливості забезпечення належної охорони праці під час робоиі з 

відеосистемними терміналами та персональними комп’ютерами. 

Питання для самоперевірки 

1. Які класи умов праці належать до найбільш безпечних? 

2. Наведіть формулу розрахунку показника «важкість праці» та 

працездатності людини у разі його зміни. 
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3. Дайте характеристику процесу «атестації робочих місць» і 

сформулюйте завдання атестаційної комісії. 

Література: [2, с. 100–119; 3, с. 92–115; 4, с. 83–110; 7, с. 70–92]. 

 

Тема 5 Аналітико-організаційні й економічні аспекти управління 

охороною праці в галузях діяльності 

1. Модель проведення економічного аналізу в галузі охорони праці. 

2. Етапи розробки планів працеохоронної діяльності. 

3. Перелік можливих затрат підприємства на охорону праці. 

4. Етапи проведення аналізу умов і стану охорони праці. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте основні етапи розробки планів працеохоронної 

діяльності. 

2. Як відбувається розрахунок загальної суми витрат в охорону праці? 

3. За допомогою чого встановлюється перелік небезпечних робочих 

місць? 

Література: [2, с. 121–148; 3, с. 137–164; 7, с. 112–134]. 

 

Тема 6 Теоретичні аспекти маркетингової товарної політики 

1. Маркетингова концепція товару. 

2. Конкурентна перевага, основні ознаки і види. 

3. Основні сценарії розвитку портфеля напрямів діяльності або товарів 

фірми. 

Питання для самоперевірки 

1. За якими ознаками класифікують товари та послуги? 

2. Які елементи належать до ринкової атрибутики? 

3. За якими ознаками класифікують нові товари? 

4. Причини невдач нових товарів на ринку. 

Література: [1, с. 202–231; 6, с. 87–96; 8, с. 247–265; 15, с. 114–122]. 

 



 
 

11

Тема 7 Засади маркетингового ціноутворення 

1. Характеристика етапів алгоритму розрахунку ціни. 

2. Маркетингова політика керування цінами. 

3. Політика диференційованих цін та її різновиди. 

Питання для самоперевірки 

1. Що характеризує маркетингова цінова політика? 

2. Назвіть основні етапи маркетингового розрахунку цін у їх логічній 

послідовності. 

3. Назвіть та охарактеризуйте види витрат на виробництво та реалізацію 

продукції. 

4. Назвіть та охарактеризуйте можливі обмеження маркетингового 

ціноутворення. 

5. Охарактеризуйте роль маркетингової цінової політики на різних типах 

ринку. 

Література: [1, с. 245–278; 6, с. 101–125; 8, с. 280–308; 15, с. 125–141]. 

 

Тема 8 Теорія маркетингових комунікацій 

1. Алгоритм планування комплексу маркетингових комунікацій. 

2. Реклама, її види. 

3. Стимулювання продажу. 

4. Прямий маркетинг, його різновиди. 

5. Різновиди торгових агентів, промоутери. 

6. Додаткові засоби комплексу маркетингових комунікацій: виставки та 

ярмарки, спонсорство і меценатство. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення маркетингової політики комунікацій. 

2. Охарактеризуйте елементи процесу маркетингових комунікацій у їх 

логічній послідовності. 

3. Охарактеризуйте особливості реклами та її завдання. 

4. Дайте визначення поняття «пропаганда». Охарактеризуйте її цілі. 
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5. Що таке стимулювання збуту? 

6. Які функції виконує прямий маркетинг? 

7. Які види реклами використовуються підприємствами оптової торгівлі? 

Література: [1, с. 290–317; 6, с. 130–151; 8, с. 314–336]. 

 

Тема 9 Теорія маркетингової політики розподілу 

1. Алгоритм формування каналів руху товарів. 

2. Збутові відділення і контори виробників. 

3. Оптовики з повним циклом обслуговування. 

4. Оптовики з обмеженим циклом обслуговування. 

5. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі за формами власності. 

6. Організатори оптового товарообігу. 

7. Конфлікти в каналах розподілу і методи їхньої ліквідації. 

8. Оцінювання каналів розподілу. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення маркетингової політики розподілу. 

2. Назвіть та охарактеризуйте функції каналів розподілу. 

3. Поясніть суть термінів «довжина» та «ширина» каналів розподілу. 

4. Назвіть основні типи суб’єктів каналів розподілу. 

5. Назвіть основні етапи алгоритму формування каналів розподілу в їх 

логічній послідовності. 

6. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі за структурою стратегії 

магазина. 

7. Принципи проведення маркетингової логістики. 

8. Які конфлікти можуть мати місце в каналах розподілу? 

9. Методи ліквідації конфліктів в каналах розподілу. 

Література: [1, с. 320–344; 6, с. 154–169; 8, с. 340–367; 15, с. 101–122]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ  

 

Змістовий модуль 1 

1. Сутність менеджменту охорони праці. 

2. Стандартизація і сертифікація в системі менеджменту охорони праці. 

3. Функціональний зміст і завдання діяльності органів управління 

охороною праці. 

4. Передбачення і запобігання ризикових ситуацій в охороні праці. 

5. Етапи дослідження виробничих ризиків. 

6. Нормативно-правові акти з охорони праці та відповідальність за їх 

порушення. 

7. Обов’язки керівника робіт у разі настання нещасного випадку. 

8. Нещасні випадки, що підлягають спеціальному розслідуванню. 

9. Соціальне страхування від нещасних випадків та професійних 

захворювань. 

10. Органи державного нагляду і громадського контролю за станом 

охорони праці в країні. 

11. Компетенції органів державного управління в галузі охорони праці. 

12. Органи управління специфічними видами безпеки в Україні. 

13. Управління охороною праці на підприємстві. 

14. Етапи процесу створення служби охорони праці на підприємстві. 

15. Класифікація умов праці. 

16. Категорії важкості праці за окремими видами робіт. 

17. Компенсаторні заходи щодо ліквідації негативних впливів на стан 

здоров’я працівників. 

18. Атестація робочих місць як процес забезпечення сприятливих умов 

праці. 

19. Види відповідальності під час порушення охорони праці. 

20. Модель проведення економічного аналізу в галузі охорони праці. 

21. Планування працеохоронної діяльності. 
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22. Оцінювання затрат на охорону праці. 

23. Етапи проведення аналізу умов і стану охорони праці. 

 

Змістовий модуль 2 

1. Маркетингова концепція товару. 

2. Товарний асортимент, номенклатура. 

3. Життєвий цикл товарів, його етапи. 

4. Конкурентоздатність продукції, завдання аналізу. 

5. Вибір методу ціноутворення. 

6. Методи прямого ціноутворення. 

7. Методи непрямого ціноутворення. 

8. Політика диференційованих цін та її різновиди. 

9. Алгоритм планування комплексу маркетингових комунікацій. 

10. Реклама, її види. 

11. Стимулювання продажу. 

12. Прямий маркетинг, його різновиди. 

13. Алгоритм формування каналів руху товарів. 

14. Оптовики з повним циклом обслуговування. 

15. Оптовики з обмеженим циклом обслуговування. 

16. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі за формами власності. 

17. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі за структурою стратегії 

магазина. 

18. Немагазинна роздрібна торгівля. 

19. Конфлікти в каналах розподілу і методи їхньої ліквідації. 

20. Оцінювання каналів розподілу. 

21. Маркетингова логістика. 

22. Упакування, її функції і різновиди. 

23. Основні сценарії розвитку портфеля напрямів діяльності або товарів 

фірми. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Порядок перерахунку рейтингових показників 100-бальної системи вищої 

шкали в національну шкалу оцінювання знань і європейську шкалу ECTS.  

Інтервальна шкала оцінок установлює взаємозв’язки між рейтинговими 

показниками та шкалами оцінок. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    
 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 
64–73 D 

задовільно  
60–63 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0–34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

Залікова оцінка виставляється з урахуванням поточної роботи студента 

протягом усього семестру. Ураховується як відвідування занять і аудиторна 

робота, так і виконання індивідуальних занять і завдань для самостійного 

опрацювання.  

Оцінювання знань студентів під час поточного контролю відбувається за 

такими  критеріями: 

1. Правильність відповідей (правильний, чіткий, достатньо глибокий 

виклад теоретичних питань). 

2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу та самостійність 

суджень. 

3. Новизна навчальної інформації; рівень використання наукових 

(теоретичних) знань. 
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4. Уміння користуватися засвоєними теоретичними знаннями у 

повсякденному житті.  

5. Відповідальність студентів оцінюється й за формою, тобто з точки зору 

логічності, чіткості, виразності викладу навчальної літератури. 

Виходячи з розглянутих положень, критерії оцінювання такі: 

«Відмінно» – студент виявляє особливі творчі здібності, уміє самостійно 

здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну 

інформацію, уміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень 

у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно 

розкриває власні обдарування та нахили. 

«Дуже добре» – студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує 

його на практиці, вільно розв’язує вправи та задачі у стандартних ситуаціях, 

самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна. 

«Добре» – студент уміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати 

інформацію під керівництвом викладача; у цілому самостійно застосовувати її 

на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких 

є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок. 

«Задовільно» – студент відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання та розуміння основних положень; за допомогою 

викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед 

яких є значна кількість суттєвих.  

«Достатньо» – студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому 

за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні. 

«Незадовільно з можливістю повторного складання семестрового 

контролю» – студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що 

становлять незначну частину навчального матеріалу. 

«Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням залікового 

кредиту» – студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання та 

відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів.  
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Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Вид контролю Бали  

Лекції 

Відвідування: 
                       25 % – 2 бали; 
                       50 % – 4 бали; 
                       75 % – 6 балів; 
                       100 % – 8 балів. 
Наявність конспекту: 2 бали. 
Усього: 10 балів. 

Робота студентів на 
практичних заняттях 

Відвідування практичного заняття: 1 х 9 = 9 балів. 
Відповідь на практичних – 2 х 9 = 18 балів. 
Написання рефератів та їх презентація відповідно до 
тематики навчального курсу – 13 балів. 
Підготовка та опублікування тез доповіді на 
конференції з тематики курсу – 10 балів. 
Усього: 50 балів. 

Поточний і підсумковий 
контроль 

Виконання контрольних робіт за змістовими 
модулями: 
а) І модульна контрольна робота – 10 балів; 
б) ІІ модульна контрольна робота – 10 балів; 
Усього: 20 балів. 

Іспит Усього: 20 балів. 

Усього 100 
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