Інструкційна картка для самостійної роботи № 2
Тема 1.3. Державне управління охороною праці, державний нагляд і
громадський контроль за охороною праці
Мета
навчальна: знати основні органи державного нагляду за охороною праці, їх
повноваження та права, а також вивчити основні компетенції та повноваження
органів державного управління охороною праці.
виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові
знання.
пізнавальна: розвивати уміння користуватися всіма доступними джерелами
знань.
Питання для самостійної роботи:
1. Система державного управління охороною праці в Україні.
2. Компетенція та повноваження органів державного управління охороною праці.
3. Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення.
4. Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження і
права.
5. Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.
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Методичні рекомендації
При вивченні першого питання слід звернути увагу на центри управління
охороною праці: державне управління, управління з боку керівництва
підприємства, управління з боку працівників підприємства та їх основні
повноваження.
При самостійному вивченні другого питання необхідно з ознайомитись з
державними органами, які здійснюють управління, нагляд і контроль за станом
умов праці та охорони праці в Україні та визначити їх основні компетенції.
При вивченні третього питання необхідно розглянути основні функції,
завдання Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення.
При вивченні четвертого питання студент повинен чітко розуміти, що
державний нагляд — це діяльність уповноважених органів і посадових осіб
(державних інспекторів, державних санітарних лікарів), спрямована на
забезпечення виконання органами виконавчої влади, суб’єктами господарювання
й працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів про охорону
праці.
Розглянути основні повноваження і права органів державного нагляду за
охороною праці в Україні.
При вивченні п’ятого питання студент повинен розуміти, що громадський
контроль виконується виборними органами й представниками професійних
спілок, інших громадських організацій, комісіями підприємств та
уповноваженими трудових колективів. Звернути увагу на основні функції та
права професійних спілок.
Питання для самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.

Назвіть основні принципи державної політики в галузі охорони праці.
Які органи здійснюють державне управління охороною праці?
Які завдання, функції та права Держнаглядохоронпраці?
Які функції профспілок у галузі охорони праці?
Які органи здійснюють контроль за дотриманням законодавства з охорони
праці?

6. Які основні фактори впливають на ситуацію з охорони праці, що склалася
в народному господарстві?
7. Які функції Національної ради з питань безпечної життєдіяльності
населення?
Викладач: _________ Григор’єва Л.В.

