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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень

Характеристика 
навчальної дисципліни

денна заочна денна заочна

Кількість кредитів
бакалавр

НормативнаГалузь знань 
26 -  Цивільна безпека

4 —

Модулів -  1

Спеціальність
(освітньо-професійна

програма):
263 Цивільна безпека 

(Цивільна безпека)

Рік підготовки:
Змістових модулів -  2 4-й 4-й

Індивідуальне науково- 
дослідне завдання Семестр

контрольна
робота

Загальна кількість годин 8-й 8-й
120/120 Лекції

Тижневих годин 
навчання аудиторних

Освітній ступінь: 
бакалавр

36 год. 8 год.

3,5 Практичні роботи
Тижневих годин 

самостійної роботи 
студента

12 год. 4 год.

Самостійна робота

5,5

72 год. 108 год.
Індивідуальні завдання:

контрольна
робота

Вид контролю: іспит

співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -  48 / 72 = 0,7; 

для заочної форми навчання - 1 2 / 1 0 8  =0,1.
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Мета -  формування системи теоретичних та прикладних знань студентів з 

соціально -  економічних питань поліпшення умов праці, підвищення її безпеки, 

зниження виробничого травматизму і захворюваності.

Завдання -  засвоєння теоретичних основ і здобуття практичних навичок із 

розробки та впровадження в практику раціональної побудови трудового процесу, 

при якій забезпечується висока продуктивність праці, створюються умови для 

збереження здоров’я працівників, збільшується період їх трудової діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-  вплив умов праці на підвищення її продуктивності;

-  методику визначення економічної ефективності заходів з охорони праці;

-  показники, які використовують при визначенні середньодобового 

розміру збитку підприємству;

-  показники, які використовують при визначені величини скорочення 

втрат робочого часу після впровадження заходів з охорони праці;

-  формулу розрахунку зростання продуктивності праці на підприємстві;

-  визначення річного економічного ефекту від впровадження заходів з 

охорони праці.

вміти:

-  визначити економічну ефективність заходів з охорони праці;

-  визначити показники збільшення ефективного фонду робочого часу при 

впровадженні заходів з охорони праці;

-  визначити втрати робочого часу через тимчасову непрацездатність у 

числових показниках;

-  визначити величину збільшення амортизаційних відрахувань;

-  розрахувати річну економію у зв’язку зі скороченням виробничого 

травматизму й професійних захворювань;

-  розрахувати строк окупності витрат на впровадження заходів з охорони

праці.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
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3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Трудові ресурси й охорона праці

Тема 1. Захист працівника та його права на безпеку праці.

Охорона праці як окрема галузь права. Система законодавчих актів, що 

регулюють охорону праці. Гарантії захисту прав працівників на охорону праці. 

Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві. Відповідальність 

за порушення нормативно-правових актів про охорону праці.

Тема 2. Раціональні категорії сучасного суспільства, їхній зв’язок з 

охороною та безпекою праці.

Характерні особливості сучасного суспільства. Основні категорії соціології 

праці. Мотивація до трудової діяльності. Мотивація безпеки праці.

Тема 3. Проблеми демографії, роль охорони праці у вирішенні цієї 

проблеми.

Сучасні проблеми демографії. Основні поняття демографії. Цілі, завдання й 

методи демографічного аналізу. Статистика захворюваності та її соціально- 

економічні наслідки.

Тема 4. Роль охорони пращ у збереженні трудових ресурсів та зростанні 

продуктивності праці.

Трудові ресурси України та їх регіональний розподіл. Соціально-економічні 

категорії ресурсів праці та їх оцінка. Роль організації охорони праці в збереженні 

трудових ресурсів.

Змістовий модуль 2. Фінансування охорони праці.

Тема 5. Економічні проблеми та методи управління охороною праці.
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Економічні проблеми управління охороною праці. Роль соціально- 

психологічного чинника в системі управління охороною праці. Система 

управління охороною праці.

Тема 6. Оцінка затрат на охорону праці.

Загальнодержавні витрати на організацію охорони праці. Витрати на 

покращення умов і охорону праці.

Тема 7. Визначення ефективності заходів і засобів профілактики 

захворювань і виробничого травматизму.

Облік та аналіз показників травматизму на виробництві. Визначення 

економічних наслідків виробничого травматизму та професійних захворювань. 

Визначення ефективності заходів профілактики виробничого травматизму і 

професійної захворюваності

Тема 8. Фінансування охорони праці, фонди охорони пращ та соціального 

страхування.

Фінансування заходів з охорони праці. Фонд соціального страхування. 

Характеристика функціонування соціальних позабюджетних фондів. Основні 

поняття страхових внесків та критерії визначення.

Тема 9. Стимулювання охорони пращ та заохочення працівників до 

створення здорових і безпечних умов праці.

Соціально-економічне значення охорони праці. Економічне стимулювання 

охорони праці та оцінка його стану на підприємстві. Пільги та компенсації за 

важкі та шкідливі умови праці. Планування і стимулювання заходів з охорони 

праці.

Тема 10. Загальна оцінка соціально-економічної ефективності охорони

праці.
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Методи оцінки ефективності заходів щодо покращення охорони праці. 

Економічна оцінка заходів з охорони праці. Методика оцінки економічної 

ефективності системи управління охороною праці.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна/заочна

усього у тому числі
лк практ. с.р

1 2 3 4 5
Змістовий модуль 1. Міжнародні норми в галузі охорони праці.

Тема 1. Захист працівника та його права 
на безпеку праці. 9/10,5 3 / 0 , 5 - / - 6 / 1 0

Тема 2. Раціональні категорії сучасного 
суспільства, їхній зв’язок з охороною та 
безпекою праці.

9/10,5 3/0 , 5 - / - 6 / 1 0

Тема 3. Проблеми демографії. роль 
охорони праці у вирішенні цієї 
проблеми

9 / 11 3 /1 - / - 6 / 1 0

Тема 4. Роль охорони пращ у збереженні 
трудових ресурсів та зростанні 
продуктивності праці

13/13 3 / 1 2 / 1 8 / 11

Разом за змістовим модулем 1 40 / 4 5 1 2 / 3 2 / 1 26 / 41
Змістовий модуль 2. Фінансування охорони праці.

Тема 5. Економічні проблеми та методи 
управління охороною праці. 14/11,5 4 / 0 , 5 2 1 - 8/ 11

Тема 6. Оцінка затрат на охорону праці. 17/14,5 4 / 0 , 5 4 / 2 9 / 1 2
Тема 7. Визначення ефективності 
заходів і засобів профілактики 
захворювань і виробничого травматизму

14/13 4 / 1 2 / 1 8/ 11

Тема 8. Фінансування охорони праці, 
фонди охорони пращ та соціального 
страхування

11 / 12 4 /1 - / - 7/ 11

Тема 9. Стимулювання охорони пращ та 
заохочення працівників до створення 
здорових і безпечних умов праці

13/12 4 / 1 2 1 - 7/ 11

Тема 10. Загальна оцінка соціально- 
економічної ефективності охорони праці 11 / 12 4 /1 - / - 7/ 11

Разом за змістовим модулем 2 80 / 7 5 2 4 / 5 1 0 / 3 4 6 / 6 7
Усього годин 90 /120 3 6 / 8 1 2 / 4 72/108
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5. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

денна заочна
1 Розрахунок економічного ефекту від успішного 

управління охороною праці 2 1

2 Розрахунок збитків від нещасних випадків і хвороб на 
стадії орієнтовної оцінки економічної ефективності 
заходів по техніці безпеки

2 1

3 Визначення економічної ефективності від впровадження 
заходів по зниженню захворюваності 2 1

4 Розрахунок ефективності проведення заходів щодо 
поліпшення умов праці 2 1

5 Розрахунок втрат на оплату скороченого робочого дня при 
роботі в несприятливих умовах 2 —

6 Розрахунок суми витрат на оплату додаткових відпусток 
при роботі в несприятливих умовах виробництва 2 —

Усього годин 12 4
6. Самостійна робота

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

денна заочна
1. Захист працівника та його права на безпеку праці. 6 9
2. Раціональні категорії сучасного суспільства, їхній зв’язок 

з охороною та безпекою праці. 6 9

3. Проблеми демографії, роль охорони праці у вирішенні цієї 
проблеми 6 9

4. Роль охорони пращ у збереженні трудових ресурсів та 
зростанні продуктивності праці 7 10

5. Економічні проблеми та методи управління охороною 
праці. 7 10

6. Оцінка затрат на охорону праці. 7 10
7. Визначення ефективності заходів і засобів профілактики 

захворювань і виробничого травматизму 7 10

8. Фінансування охорони праці, фонди охорони пращ та 
соціального страхування 7 10

9. Стимулювання охорони пращ та заохочення працівників 
до створення здорових і безпечних умов праці 7 10

10. Загальна оцінка соціально-економічної ефективності 
охорони праці 7 10

Підготовка до практичних робіт 5 2
Підготовка контрольної роботи — 9

Усього годин 72 108
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7. Методи навчання

Лекції та практичні заняття, самостійна робота.

8. Методи контролю

Облік відвідування, опитування, контрольні роботи, реферати, самостійна 
робота, модульний контроль, іспит.

9. Розподіл балів, що отримують студенти

Види занять Максимальна 
сума балів

Лекції 10
Практичні заняття ЗО
Поточний контроль:

-  змістовий модуль № 1 -  15 балів;
-  змістовий модуль № 2 -  15 балів;
-  самостійна робота, реферати -  1 Обалів

40

Іспит 20
Усього 100

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики

для заліку

9 0 - 1 0 0 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
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11. Рекомендована література

Базова

1. Чабан В. Й. Соціально-економічні основи охорони праці: Навчальний 

посібник / В. Й. Чабан, С. В. Засанська -  Рівне : НУВГП, 2012. -  224 с.

2. Стеценко С. Г. Демографічна статистика з основами демографії:

Підручник / С. Г. Стеценко -  К. : Вища школа, 2005. -4 1 4  с.

3. Кузьмінова JI. J1. Економічні розрахунки по безпеці в будівництві / 

JI. JI. Кузьмінова, JI. Н. Швальова -  К. : Вища школа, 2003. -  125 с.

4. Жидецькнй В. Ц. Основи охорони праці / В. Ц.Жидецькнй,

В. С. Джигирей, О. В. Мельников -  Львів : Афіша, 2000. -  350 с.

5. Ярошевська В. М. Охорона праці / В. М., Ярошевська, П. М. Дубінський,

Н. М. Прокопчук -  К. : Вища школа, 1993. - 3 1 2  с.

6. Гогіташвілі Г. Г. Система управління охороною праці. Навчальний 

посібник / Г. Г. Гогіташвілі -  Львів : Афіша, 2002. - 3 1 6  с.

7. Закон України «Про охорону праці», К. : 2002.

8. Закон України «Про загальнообов'язкове соціальне страхування від 

нешасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили 

втрату працездатності», К. : 2001.

9. Кодекс законів про працю України. -  Ужгород: Карпати, 1993. -120 с.

10.ДНАОП 0.00-4.05-93. Положення про Національну раду з питань 

безпечної життєдіяльності населення.

11.ДНАОП 0.00-4.21-93.Тнпове положення про службу охорони праці

12.ДНАОП 0.00-4.12-99. Типове положення про навчання з питань охорони

праці.

13.ДНАОП 0.00-4.09-93. Типове положення про комісію з питань охорони 

праці підприємства.

14.Державні стандарти України (ДСТУ) з питань охорони праці.

15.Галузеві нормативно-правові акти з питань управління охороною праці у

галузі.
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16.Галузеві нормативно-правові акти з питань гігієни праці та виробничої 

санітарії.

17.Галузеві нормативно-правові акти шодо вимог безпеки до виробничого 

обладнання, технологічних процесів, безпечної організації виконання робіт.

Допоміжна

1. Ткачук С. П. Методика визначення соціально-економічної ефективності 
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