
Перелік питань на іспит 

 з дисципліни «Основи охорони праці» 2020/2021 н.р 

 

1) Державна політика України з охорони праці: завдання та принципи її 

здійснення. 

2) Охорона праці як інститут трудового права. 

3) Охорона праці як правовий принцип трудового права. 

4) Охорона праці як функція трудового права. 

5) Охорона праці як елемент трудових правовідносин. 

6) Охорона праці як система законодавства. 

7) Загальна характеристика правового забезпечення охорони праці в 

Україні. 

8) Всесвітні міжнародні договори у сфері охорони праці.  

9) Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці з охорони 

праці. 

10) Регіональні міжнародні договори та охорона праці. 

11) Міжнародні двосторонні договори України у сфері охорони праці. 

12) Правове регулювання охорони праці в Конституції України. 

13) Законодавчі акти загального характеру та їх значення для 

регулювання охорони праці. 

14) Законодавчі акти спеціального характеру у сфері охорони праці. 

15) Система підзаконних нормативно-правових актів України з 

охорони праці: поняття, ознаки та види. 

16) Локальні нормативно-правові акти з охорони праці: види, порядок 

їх опрацювання, прийняття та скасування. 

17) Колективні угоди та охорона праці. 

18) Колективні договори та охорона праці. 

19) Поняття та види гарантій прав працівників на охорону праці. 

20) Гарантії прав працівників з охорони праці під час укладення 

трудового договору. 

21) Гарантії прав працівників з охорони праці під час дії трудового 

договору. 

22) Гарантії прав працівників з охорони праці під час припинення 

трудового договору. 

23) Забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 

взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. 

24) Забезпечення працівників молоком та рівноцінними харчовими 

продуктами, лікувально-профілактичним харчуванням та газованою 

соленою водою. 



25) Умови та порядок надання скороченого робочого часу. 

26) Умови та порядок надання оплачуваних перерв санітарно – 

оздоровчого характеру. 

27) Умови та порядок надання щорічної додаткової відпустки за 

роботу у важких і шкідливих умовах праці. 

28) Особливості оплати праці працівників за роботу у важких і 

шкідливих умовах праці. 

29) Гарантії прав жінок з охорони праці: 

30) Заборона залучення неповнолітніх працівників до окремих видів 

робіт. 

31)  Обмеження підіймання і переміщення неповнолітніми 

працівниками речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні 

норми. 

32) Особливості робочого часу та часу відпочинку неповнолітніх 

працівників. 

33) Гарантії прав з охорони праці осіб з інвалідністю. 

34) Основні вимоги до побудови та функціонування системи 

управління охороною праці. 

35) Поняття, цілі та завдання системи управління охороною праці на 

локальному рівні. 

36) Суб’єкти управління охороною праці на локальному рівні та їх 

повноваження. 

37) Служба охорони праці: поняття, порядок створення та ліквідації, 

функції та повноваження. 

38) Комісія з питань охорони праці: поняття, порядок створення та 

ліквідації, функції та повноваження. 

39) Додержання вимог з охорони праці щодо розробки проектної 

документації на будівництво об’єктів та прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об'єктів; 

40) Додержання вимог з охорони праці щодо проведення державної 

експертизи (перевірки) технологічної, конструкторської, технічної 

документації на виготовлення засобів виробництва; 

41) Правове регулювання проведення атестації робочих місць за 

умовами праці. 

42) Правове регулювання проведення медичних оглядів. 

43) Правове регулювання проведення навчання з охорони праці. 

44) Правове регулювання розслідування та обліку нещасних випадків, 

професійних  захворювань і аварій на виробництві. 



45) Поняття, види та принципи здійснення нагляду і контролю за 

дотриманням законодавства про охорону праці.  

46) Державний контроль і нагляд за дотриманням законодавства про 

охорону праці у системі Державної служби України з питань праці: 

47) Держпраці України– центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони праці.  

48) Правовий статус посадових осіб Держпраці України. 

49) Порядок здійснення державного нагляду за дотриманням 

законодавства про охорону праці у системі Держпраці. 

50) Поняття та суб’єкти громадського контролю за дотриманням 

законодавства про охорону праці. 

51) Здійснення професійними спілками контролю за дотриманням 

законодавства про охорону праці. 

52) Здійснення контролю уповноваженою найманими працівниками 

особою з питань охорони праці. 

53) Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці  


