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ВСТУП 

Нормативна навчальна дисципліна  «Соціально-економічні основи охорони 
праці»  вивчає охорону праці як соціально - економічний процес в його 
багатогранних зв'язках із соціальними інститутами. В цій дисципліні органічно 
зв'язані теорія і практика соціального управління охорону трудової діяльністю 
людей; фундаментальні і прикладні дослідження умов, тенденцій та наслідків 
науково - технічного прогресу, соціальних та економічних проблем розвитку 
суспільної праці, центральною із яких є аналіз способу поєднання працівників 
із безпечними засобами виробництва.  

Програма навчальної дисципліни «Соціально-економічні основи охорони 
праці»  розроблена на основі: 

ГСВУ6.170202 Галузевий стандарт вищої освіти України «Освітньо-
кваліфікаційна характеристика напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”.-
К.,2009р. 

- ГСВУ6.170202  Галузевий стандарт вищої освіти України «Освітньо-
кваліфікаційна програма напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”.-
К.,2009р. 

- СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра галузь знань 1702 
“Цивільна безпека”, напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”, 2011р. 

Програма навчальної дисципліни  «Соціально-економічні основи охорони 
праці» ухвалена кафедрою безпеки життєдіяльності протокол  № 11  від 22.02. 
2011р. 
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РОЗДІЛ І. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» 

1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни: 

1.1.1. Мета вивчання дисципліни:– формування системи теоретичних та 
прикладних знань студентів з соціально – економічних питань поліпшення 
умов праці, підвищення її безпеки, зниження виробничого травматизму і 
захворюваності. 

Навчити приймати вірні рішення у складних та мінливих умовах сучасного 
підприємства на основі економічної оцінки заходів та засобів охорони праці з 
урахуванням нових умов господарювання у ринковій економіці. 

1.1.2. Предмет вивчення в дисципліні 

Предмет вивчення в дисципліні: є охорона праці як основна сфера 
формування, розвитку та задоволення різноманітних матеріальних і соціальних 
потреб, інтересів працівників і груп, як основа соціально - економічного 
становища (статусу) в суспільстві,  

1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалавра - 

вивчення дисципліни базується на отриманих студентом раніше знаннях з 

фізики, хімії,  перекликаючись з курсами з інших базових дисциплін які 

одночасно викладаються студентам. 
 

Перелік дисциплін, на які безпосередньо 
спирається вивчення даної дисципліни 

Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається на дану 

дисципліну 
Інженерна графіка,  

вища математика, 

 фізика, 

 хімія 

Безпека життєдіяльності 

Охорона праці. Цивільний захист 
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1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

Модуль (2,5 кредити/90години) 

 Змістовий модуль (ЗМ).                                     

ЗМ №1.  Соціальні основи охорони праці (1,25/45). 

1. Захист працівника та його права на безпечну працю – ключова функція 
охорони праці. 

2. ]Соціальні категорії сучасного суспільства, їхній зв'язок з працею та 
безпекою праці. 

3. ]Соціальні категорії сучасного суспільства, їхній зв'язок з працею та 
безпекою праці. 

4. Проблеми добробуту та демографії, роль охорони праці у вирішенні цих 
проблем. 

5. Ефективність суспільного виробництва. Роль охорони праці у зростанні 

продуктивності праці. 

6. Роль охорони праці у збереженні трудових ресурсів. 

ЗМ №2. Економічні основи охорони праці: (1,25/45). 

1. Економічне значення та економічні проблеми охорони праці. 

2. Економічні методи управління охороною праці. 

3. Оцінка затрат на охорону праці. 

4. Визначення ефективності заходів і засобів профілактики виробничого 

травматизму і професійної захворюваності. 

5. Фінансування охорони праці. Фонд соціального страхування. 

6. Стимулювання охорони праці та заохочення працівників до створення 

безпечних і здорових умов праці.  

7. Загальна оцінка соціальної та соціально-економічної ефективності 

охорони праці. 
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

 

Вміння  

(за рівнями сформованості)  

та знання 

Сфери діяльності 
(виробнича, 

соціально-виробнича, 
соціально-побутова) 

Функції 
діяльності у 

виробничій сфері 
(проектувальна, 
організаційна, 
управлінська, 
виконавська, 
технічна, інші) 

Студенти повинні вміти визначати: 
ефективність заходів, що поліпшують 
умови праці та підвищують її безпеку, і 
оцінюється за результатами, які 
отримують при зміні соціальних 
показників, 

витрати на загальне поліпшення умов 
праці, попередження нещасних випадків і 
професійних захворювань та на 
запобігання загальних захворювань 

Студенти повинні знати: основні 
показники, що характеризують рівень 
розвитку суспільного виробництва: 
причини зростанні якості та 
продуктивності праці; засоби збереження 
трудових ресурсів і підвищення соціально-
економічних показників об'єкта; заходи, 
які сприяють підвищенню ефективності 
використання робочого часу; основні 
законодавчі та нормативні акти щодо 
охорони здоров'я; основні законодавчі 
акти щодо охорони праці;  
нормативну,організаційно-методичну 
основу системи управління охороною 
праці . 

Виробнича 

Соціально-виробнича 

 

 
 

 

 

 

 

Виконавська. 

 

 

 

Проектувальна. 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційна: 
Управлінська. 

 

1.4. Рекомендована основна навчальна література 

1. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп´ютерів. – Львів: 
Афіша, 2001. – 176 с. 

2. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підруч. – Львів: Афіша, 2002. – 
318 с. 

3. Законодавство України про охорону праці: У 4-х томах. – К., 1995. 
4. Кодекс законів про працю України. – Х.: Одісей, 2006. – 159 с. 
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5.  Кодекс України про адміністративні правопорушення. – Х.: Одісей, 2007. 
– 295 с. 

6.  Кримінальний кодекс України. – Х.: Одісей, 2008. – 264 с. 
7. Купчик М. П., Гандзюк М. П, Степанець І Ф, Вендичанський В. Н., 

Литвиненко А. М., Іваненко. О. В. Основи охорони праці. - К.: Основа, 
2000. - 416 с. 

8. Гандзюк М. П., Желібо Є. П., Халімовський М. О. Основи охорони праці: 
Підручник. 2-е вид. / За ред. М. П. Гандзюка. -К.: Каравела, 2004. - 408 с 

 

Розділ 1 Економічні і законодавчі питання охорони праці 
Питання 1.1 Соціально-економічне значення заходів з охорони праці. 
Підвищення продуктивності праці внаслідок поліпшення умов праці. 
Зниження захворюваності працюючих. Оцінка економічної ефективності 
заходів з охорони праці. 
Питання 1.2 Заходи з охорони праці як найголовніша складова плану 
економічного та соціального розвитку підприємства. Колективна угода як 
основний документ, що визначає взаємовідносини власника і трудового 
колективу. Номенклатурні заходи з охорони праці. 
Питання 1.3 Фінансування та врахування витрат на заходи з охорони 
праці. Фонди соціального страхування, їх формування. Штрафні санкції 
органів держнагляду за охороною праці. 
Питання 1.4 Основні законодавчі акти та документи в галузі охорони 
праці. Конституція України, Закон України „Про охорону праці”, Закон 
України „Про обов’язкове державне соціальне страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань, що спричинили 
втрату працездатності”, Кодекс законів про працю України. Трудовий 
договір. Робочий час. Час відпочинку. Охорона праці жінок, 
неповнолітніх та інвалідів. 
 

1.5.Анотація програми навчальної дисципліни 

Соціально-економічні основи охорони праці. 

Мета вивчання дисципліни:– формування системи теоретичних та 
прикладних знань студентів з соціально – економічних питань поліпшення 
умов праці, підвищення їх безпеки, зниження виробничого травматизму і 
захворюваності. Навчити студентів приймати вірні рішення у складних та 
мінливих умовах сучасного підприємства на основі економічної оцінки заходів 
та засобів охорони праці з урахуванням нових умов господарювання у ринковій 
економіці. 
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Предмет вивчення в дисципліні: є охорона праці як основна сфера 
формування, розвитку та задоволення різноманітних матеріальних і соціальних 
потреб, інтересів працівників і груп, як основа соціально - економічного 
становища (статусу) в суспільстві,  

Социально экономические основы охраны труда. 

Цель изучения дисциплины – формирование системы теоетических и 
прикладных знаний студентов по социально – экономическим вопросам 
улучшения условий труда, повышения их безопасности, снижения 
производственного травматизма и заболеваемости. Научить студентов 
принимать правильные решения в сложных и изменьчивых условиях 
современного производства на основании экономической оценки методов и 
средств охраны труда с учетом новых методов хозяйствования в условиях 
рыночной экономики. 

Предмет изучения дисциплины – охрана труда, как основная сфера 
формирования , развития и удовлетворение разнообразных материальных и 
социальных потребностей, интересов трудящихся и групп, как социально – 
экономического состояния( статуса) в обществе. 

Socio-economic bases of labour protection. 

Purpose of teaching of the discipline:- forming of the system of theoretical 
and applied knowledge of students from socially - economic questions of 
improvement of terms of labour, increase of her safety, decline of productive 
traumatism and morbidity.To teach to accept faithful decisions in the difficult and 
changeable terms of modern enterprise on the basis of economic evaluation of 
measures and facilities of labour protection taking into account the new terms of 
menage in a market economy. 

Article of study in discipline: there is labour as basic sphere of forming, 
development and satisfaction of various material and social necessities, interests of 
workers and groups, as basis socially - economic position (to status) in society 
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РОЗДІЛ II.  РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» 

 

2.1. Структура робочої програми навчальної дисципліни «Соціально-
економічні основи охорони праці» 

Структуру робочої програми навчальної дисципліни «Соціально-економічні 
основи охорони праці» наведено в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 - Структура навчальної дисципліни 
 
 

Характеристика 
підготовки 
бакалаврів 

Напрям, спеціальність, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 
відповідно до ЕСТS – 
2,5; у тому числі: 
змістових модулів - 
2; самостійна 
робота. 

Шифр та назва напряму:  
6.170202 “Охорона праці”. 

Професійно - орієнтована 
Рік підготовки:4. 
Семестр:7. 

Кількість годин: 
усього - 90; за 
змістовими 
модулями (ЗМ): 
ЗМ 1 - 45 год.; 
ЗМ 2 – 45 год. 

Професійне спрямування – кваліфікації 
3152 «Інспектор з охорони праці». 
 
 

Лекції:  
кількість годин -30. 
Практичні роботи: 
кількість годин -15.  
Самостійна робота: 
кількість годин - 45.  

Кількість тижнів 
викладання 
дисципліни: 16. 
Кількість годин на 
тиждень: 4. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 
бакалавр. 

Вид контролю: залік. 

 

Під час навчання студенти отримують половину необхідних знань на 
лекційних заняттях і під час проведення практичних робіт та другу половину 
знань опановують під час наполегливої самостійної роботи, що сприяє 
закріпленню набутих знань та формуванню навичок творчо-пошукової, 
науково-дослідної роботи.  
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2.2. Тематичний план навчальної дисципліни 

При вивченні дисципліни «Соціально-економічні основи охорони праці» 

студент повинен ознайомитися з робочою програмою дисципліни, з її 

структурою, формами та методами навчання, видами та методами контролю 

знань. 

Тематичний план дисципліни «Соціально-економічні основи охорони 

праці» складається з двох  змістових модулів, кожен з яких об'єднує у собі 

окремий самостійний блок, який логічно пов'язує кілька навчальних елементів 

зі змістом та наповненням дисципліни. 

Таблиця 2.2. Структура залікового кредиту навчальної дисципліни. 

Зміст Кількість 
годин 

Модуль 1. Соціально-економічні основи охорони праці 
ЗМ 1.1. Соціальні основи охорони праці 
Тема 1. Захист працівника та його права на безпечну працю – ключова 
функція охорони праці. 

4 

Тема 2. Соціальні категорії сучасного суспільства, їхній зв'язок з працею та 
безпекою праці. 

4 

Тема3. Проблеми добробуту та демографії, роль охорони праці у вирішенні 
цих проблем. 

2 

Тема 4. Ефективність суспільного виробництва. Роль охорони праці у 
зростанні продуктивності праці. 

4 

Тема 5. Роль охорони праці у збереженні трудових ресурсів. 2 
ЗМ 1.2. Економічні основи охорони праці: 
Тема7. Економічне значення та економічні проблеми охорони праці. 2 
Тема 8. Економічні методи управління охороною праці. 2 
Тема 9. Оцінка затрат на охорону праці. 2 
Тема 10. Визначення ефективності заходів і засобів профілактики 
виробничого травматизму і професійної захворюваності. 

2 

Тема 11. Фінансування охорони праці. Фонд соціального страхування. 2 
Тема 12. Стимулювання охорони праці та заохочення працівників до 
створення безпечних і здорових умов праці.  

2 

Тема 13. Загальна оцінка соціальної та соціально-економічної ефективності 
охорони праці. 

2 

Всього: 30 
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При проведенні практичних занять з дисципліни «Соціально-економічні основи 
охорони праці» студенти повинні закріпити отримані знання при вивченні 
лекційного курсу , а також приділити увагу розгляданню ряду практичних 
питань, що наведені далі. Практичні роботи та їх зміст наведено в табл.2.2.1 

Таблиця 2.2.1. Практичні роботи. 

Зміст Кількість годин 

Відшкодування шкоди потерпілим внаслідок травм і професійних 
захворювань 

2 

Пільги та компенсації за працю у важких і шкідливих умовах . 2 
Фінансування охорони праці 3 
Визначення соціальної ефективності заходів щодо поліпшення умов 
і охорони праці 

4 

Визначення економічної ефективності заходів щодо охорони праці 4 
Всього: 15 

 

2.3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та формами 
навчальної роботи студента наведено в табл.2.3. 

Таблиця 2.3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми 
навчальної роботи студента 

Форми навчальної роботи Модулі 
(семестри) та 
змістові 
модулі 

Всього, 
кредит/годин Лекц. Сем. пр. Лаб.зан СРС 

Модуль 1 2,5/90 30 15 - 45 

ЗМ 1.1 1,25/45 15 7 - 22 

ЗМ 1.2 1,25/45 15 8 - 23 

 

2.3.1. Індивідуальні завдання: курсовий проект (робота), РГЗ, 

контрольна робота тощо. 

Розрахунково – графічне завдання на тему - «Соціальна й економічна 
ефективність рекомендацій з поліпшення умов праці».                           10 год. 

1.Визначити витрати виробництва на впровадження організаційно-
технічних і санітарно-оздоровчих заходів щодо охорони праці.             2 год. 

2.Розробити рекомендації з поліпшення умов праці.                       2 год. 

3. Розрахувати наступні показники:                                                  6 год. 
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- умовне вивільнення чисельності внаслідок впровадження заходів з 
поліпшення умов праці; 

- можливе зростання продуктивності праці при постійній чисельності 
працюючих; 

- економію фонду заробітної плати. 

Обсяг розрахунково – графічного завдання: пояснювальна записка – 15-20 
аркушів, в якій приводяться відповідні розрахунки; графічна частина 
виконується на листі формату А1. Захищена робота є допуском до заліку. 
Усього на  розрахунково – графічне завдання передбачено 10 годин самостійної 
роботи. 

2.4. Самостійна робота студентів. 

Для якнайповнішого засвоєння матеріалу курсу «Соціально-економічні 
основи охорони праці» окрім аудиторних (лекційних) занять  значну увагу 
приділено самостійній роботі студентів. Зокрема, до форм самостійної роботи 
віднесено: 

1.  Вивчення основної, додаткової літератури та Інтернет видань - 30. 

2.  Підготовка до поточного та підсумкового контролю - 5 

3. Усього на розрахунково – графічне  завдання передбачено -  10 год 

У зв’язку з цим передбачено самостійне вивчення матеріалу студентами, 
згідно з тематикою, наведеною в табл. №. II. 5. 

 

Таблиця 2.4. Теми для самостійного вивчення матеріалу дисципліни 
«Соціально-економічні основи охорони праці» 

№ 
п/п 

Найменування теми для самостійного опрацювання 
студентами 

Тривалість 
самостійної роботи 

студента, 
год 

1 2 3 

1 
Сутність соціально-трудових відносин. Загальна 
характеристика їх системи 

2 

2 Сторони і суб'єкти соціально-трудових відносин 1 
3 Предмет соціально-трудових відносин на різних рівнях 2 
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Продовження табл..2.4. 
1 2 3 

4 
Якість трудового життя як результат і показник стану 
соціально-трудових відносин 

2 

   

5 
Система заходів громадського і державного регулювання 
соціально-трудових відносин 

2 

6 
Правові засади та механізм соціального 
партнерства.Колективні договори й угоди — основа 
соціального  партнерства 

2 

7  Організація та охорона праці. Розвиток персоналу 2 

8 
Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових 
відносин. 

2 

9  Соціально-трудові процеси на підприємствах 1 
10  Умови та охорона праці 2 

11 
Соціально-психологічний клімат у трудових колективах 
 

2 

12 Організація робочих місць 1 
13 Трудовий процес і його раціоналізація 1 
14 Умови праці і фактори їх формування.  2 
15 Безпека праці 2 
16 Дисципліна праці 2 
17 Поняття ефективності праці. 1 

18 
Режими праці і відпочинку. Класифікація витрат робочого 
часу. 

1 

19 Усього самостійної роботи студента: 30 

 

2.5. Засоби контролю та структура залікового кредиту. 
 

Поточний контроль засвоєння матеріалу курсу проводиться у формі тестів 
за бальною шкалою для кожного змістовного модуля та захисту практичних 
робіт. 

Підсумковий контроль визначає систему і структуру знань студента у 
цілому. Він проводиться у формі заліку на підставі результатів поточного 
контролю, проведення практичних робіт, а також успішного засвоєння 
проблемних питань, винесених на самостійну підготовку. 

Студенти, які успішно виконали у встановлений термін усі навчальні 
завдання, допускаються до заліку.  

Види та засоби контролю та відповідну максимальну кількість балів 
наведено в табл.2.5. 
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Табл.2.5. Види та засоби контролю та відповідна максимальна 
кількість балів 

Види та засоби контролю (тестування, контрольні 
роботи, індивідуальні завдання тощо) 

Максимальна 
кількість балів % 

Модуль 1. Поточний контроль зі змістових модулів  

ЗМ 1.1 Тестування. 30 

ЗМ 1.2 Тестування. 30 

Розрахунково – графічне завдання 40 

Всього за дисципліною 100 % 

 

2.6. Інформаційно-методичне забезпечення 

Інформаційно-методичне забезпечення вивчення дисципліни «Соціально-
економічні основи охорони праці» та самостійної роботи студентів наведено в 
табл.2.6. 

Таблиця 2.6. Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ, де 

застосовується 
1 2 

1) Рекомендована основна навчальна література 
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 

1.Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учеб. для вузов. — 
М.: Издат. группа"НОРМА-ИНФРА-М", 1998. — 384 с. — Гл. 6,8. 

ЗМ №1-№2 

2. Гандзюк М. П., Желібо Є. П., Халімовський М. О. Основи охорони 
праці: Підручник. 2-е вид. / За ред. М. П. Гандзюка. -К.: Каравела, 
2004. - 408 с 

ЗМ №1-№2 

3. Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 
2003. — 215 с.  

ЗМ №1-№2 

2) Додаткові джерела 
(довідники, нормативні видання, сайти Інтернет тощо) 

1. . Экономика труда: (социально-трудовые отношения) / Под ред. 
Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова. — М.: ЭКЗАМЕН, 2002. — 736 с. — Гл 

ЗМ №1 

2. Максимова Н.Ю. Безпека життєдіяльності: соціально-психологічні 
аспекти алкоголізму та наркоманії: Навч. Посібник. –К.: Либідь, 
2006. -328с. 

ЗМ №2 
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Продовження табл.2.6. 
1 2 

3. Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Г.Г. 
Меликьяна, Р.П. Колосовой. — М.: Изд-во МГУ: Изд-во ЧеРо, 1996. 
—623 с —Гл. 10. 

ЗМ №1-№2 

4. РофеАЛ. Научная организация труда: Учеб. пособие. — М.: МИК, 
1998.—320 с 

ЗМ №1-№2 

5.Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, 
які спричинили втрату працездатності. Закон України від 23.09.1999 
№ 1105-ХІV (із змінами та доповненнями). 

ЗМ №2 

6.Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією 
праці / Міжнародне бюро праці. — Женева, 1999. — Т. 1,2. —1560 с. 

ЗМ №1 

3) Методичне забезпечення 
(реєстр методичних вказівок, інструкцій до лабораторних робіт, планів семінарських 

занять, комп’ютерних програм, відео-аудіо-матеріалів, плакатів тощо) 

  

 

2.7. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів 

При оцінюванні знань за основу слід брати повноту і правильність 

виконання студентами завдань. Необхідно враховувати здатність студента: 

диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; інтерпретувати схеми, 

графіки, діаграми; встановлювати різницю між причинами і наслідками; 

застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях; 

викладати матеріал на папері логічно, послідовно з дотриманням вимог 

нормативних документів. 

Відповідно до „Положення про кредитно-модульну систему організації 

навчального процесу” МОНУ та наказу ректора ХНАМГ від 14.12.2006р. №173-

01 „Про введення в дію типової форми накопичувальних заліково-

екзаменаційних відомостей (за кредитно-модульною системою організації 

навчального процесу в Академії)”, критерії оцінювання навчальних досягнень 

студентів передбачені в табл. 11.8. 
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Таблиця 2.7. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

% набраних балів 
Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою 

ЕСТS 

більше 90-100 включно Відмінно А 

більше 80-90 включно В 

більше 70-80 включно 

 

Добре С 

більше 60-70 включно Д 

більше 50-60 включно 

 

Задовільно Е 

більше 25-50 включно 
Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

 

FX 

від 0-25 включно 

Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

F 
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