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ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Соціальна та 

екологічна безпека діяльності» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки МАГІСТРА галузі знань 1801 «СПЕЦИФІЧНІ 

КАТЕГОРІЇ» спеціальності 8.18010013 «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Соціальна та екологічна 

безпека діяльності» є управління ризиком у соціальних та екологічних 

системах, прогнозування, запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, 

системи цивільного захисту і забезпечення фахової дієздатності персоналу 

організації. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Соціальна та 

екологічна безпека діяльності» базується на знаннях, отриманих при засвоєнні 

навчальних дисциплін «Методологія, методи і засоби проектного 

менеджменту», «Економіко-математичні моделі і методи проектного 

менеджменту», «Теорія систем та системний аналіз».  

Знання з дисципліни «Соціальна та екологічна безпека діяльності» 

застосовуються при вивченні навчальних дисциплін «Управління програмами 

розвитку регіонів і міст», «Контракти і договірна практика», «Закупівлі і 

поставки». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:  

1. Надзвичайні ситуації і соціальна та екологічна безпека діяльності 

суб’єктів господарювання. 

2. Прогнозування наслідків надзвичайних ситуацій та ідентифікація 

потенційно небезпечних об’єктів. 

3. Забезпечення фахової дієздатності, ефективної та безпечної праці 

персоналу організації. 

4. Система цивільного захисту населення, територій і персоналу 

організації. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальна та екологічна 

безпека діяльності» є підготовка керівника проекту (програми) з питань захисту 

інтересів суб’єкта господарювання у соціальній та екологічній сферах від 

впливу зовнішніх і внутрішніх загроз. 

 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціальна та 

екологічна безпека діяльності» є: 

формувати у слухачів основи сучасних знань про ідентифікацію 

соціальних і екологічних ризиків та управління ними, системи забезпечення 

фахової дієздатності персоналу і цивільного захисту суб’єкта 

господарювання;  

надати уміння і навички з планування та організації ефективних дій 

при здійсненні статутної діяльності команди проекту (програми)  у 



соціальній та екологічній сферах з урахуванням впливу зовнішніх і внутрішніх 

загроз і в умовах надзвичайної ситуації. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повинні: 

знати: 

визначення соціальної та екологічної безпеки діяльності організації;  

джерела потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього середовища 

організації; 

 основи ідентифікації ризику та управління ним у соціальних та 

екологічних системах; 

складові елементи систем забезпечення фахової дієздатності 

персоналу та цивільного захисту об’єкта господарювання;  

систему заходів щодо охорони праці в організації, запобігання та 

реагування на надзвичайні ситуації згідно законодавчих і нормативних актів;  

вміти: 

прогнозувати можливості виникнення надзвичайних ситуацій в 

умовах статутної діяльності організації; 

проектувати систему попередження вірогідного пошкодження 

персоналу та об’єкту господарювання в умовах надзвичайної ситуації;  

здійснювати організаційні дії та контролювати дотримання 

персоналом організації вимог безпеки праці і санітарно-гігієнічних норм; 

розробляти плануючі та інші документи щодо забезпечення фахової 

дієздатності персоналу, охорони праці та цивільного захисту організації.  

 

На вивчення навчальної дисципліни за денною та заочною формами 

навчання відводиться 108 годин / 3 кредити ECTS.   

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Прогнозування наслідків надзвичайних ситуацій і 

соціальна та екологічна безпека діяльності суб’єктів господарювання 

Змістовий модуль 1. Надзвичайні ситуації і соціальна та екологічна 

безпека діяльності суб’єктів господарювання 

Тема 1.  Теоретичні  основи  соціальної  та  екологічної безпеки  

діяльності 

Соціальна та екологічна безпека  як складові національної безпеки. 

Основні поняття і визначення соціальної та екологічної безпеки діяльності. 

Класифікація джерел потенційних небезпек та їх вражаючих факторів. 

Тема 2. Ідентифікація ризику у соціальних та екологічних системах 

Оцінка ризику у соціальних та екологічних системах. Концепція 

прийнятного (допустимого) ризику у соціальних та екологічних системах. Типи 

і методи аналізу небезпек ризиком у  соціальних та екологічних системах. 

Тема 3. Управління ризиками у соціальних та екологічних системах 



Загальні положення теорії управління. Процес і принципи управління 

ризиками у соціальних та екологічних системах. Нормування ризиків та 

управління ними у соціальних та екологічних системах. 

Тема 4. Система управління ризиками у соціальних та екологічних 

системах  

Мета, завдання, структура, органи управління, сили і засоби системи 

управління ризиками у соціальних та екологічних системах. Режими 

функціонування, планування дій системи та організація взаємодії її елементів. 

Тема 5. Соціальна безпека 

Сутність соціальної безпеки, рівні її дослідження та основні джерела 

загроз. Критерії і показники соціальної безпеки. Механізм забезпечення 

соціальної безпеки. Індикатори соціальної безпеки та механізм управління нею. 

Тема 6. Надзвичайні ситуації та комплекс заходів захисту населення і 

територій 

Надзвичайні ситуації та їх загальна класифікація. Класифікація 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Комплекс 

заходів захисту населення і територій у разі загрози та виникнення 

надзвичайних ситуацій.  

Тема 7. Державна система моніторингу довкілля  

Мета, завдання, структура, функції, задачі суб'єктів державної системи 

моніторингу довкілля. Організація і функціонування державної системи 

моніторингу довкілля. 

 

Змістовий модуль 2. Прогнозування наслідків надзвичайних ситуацій 

та ідентифікація потенційно небезпечних об’єктів  

Тема 8. Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) 

небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і 

транспорті 

Терміни, визначення і прийняті допущення. Довгострокове (оперативне) 

прогнозування. Аварійне прогнозування. Розрахунки з прогнозування наслідків 

виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових 

об’єктах і транспорті. 

Тема 9. Методика ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та 

потенційно небезпечних об’єктів 

Визначення термінів, категорії та групи небезпечних речовин. Критерії 

визначення об'єктів підвищеної небезпеки. Методика ідентифікації потенційно 

небезпечних об’єктів. Ідентифікація автомобільної заправної станції (АЗС) як 

потенційно небезпечного об’єкта. 

 

Модуль 2. Система цивільного захисту і забезпечення фахової 

дієздатності, ефективної та безпечної праці персоналу організації 

Змістовий модуль 3. Забезпечення фахової дієздатності, ефективної та 

безпечної праці персоналу організації 

Тема 10. Система забезпечення фахової дієздатності персоналу 

організації  



Професійна орієнтація населення і формування загальноосвітнього та 

професійного рівня персоналу Організація набору і відбору та атестації 

персоналу. Охорона праці і гарантії прав персоналу. 

Тема 11. Структура і зміст документів із забезпечення фахової 

дієздатності персоналу організації  

Статут підприємства як організаційно-розпорядчий документ. 

Колективний договір і правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Положення про службу з охорони праці.  

 Тема 12. Система управління охороною праці організації  

Політика, організація дій, планування і здійснення функцій, Оцінка та дії 

з удосконалення системи управління охороною праці організації. Оцінка ризику 

виникнення небезпечних ситуацій на виробництві. Розслідування нещасного 

випадку на виробництві. Методика складання інструкцій з охорони праці, що 

діють на підприємстві. 

Тема 13. Управління системою забезпечення фахової дієздатності 

персоналу організації  

Процес управління і теоретичні основи планування і здійснення 

організаційної функції управління. Теоретичні основи мотивації і координації 

(регулювання) як загальних функцій управління. Основні напрями контролю в 

організації. 

Тема 14. Гігієнічна класифікація умов праці та санітарно-гігієнічні 

вимоги до  персоналу організації 

Гігієнічна класифікація умов праці. Санітарно-гігієнічні вимоги до  

персоналу організації. Обов'язкові медичні огляди персоналу організації.  

Тема 15. Організація ефективної та безпечної праці персоналу 

організації 

Класифікація факторів і система елементів ефективної та безпечної праці. 

Принципи ергономіки робочого місця. Основні психологічні фактори  

ефективної та безпечної праці і методики корекції психічного стану персоналу 

організації.  

 

Змістовий модуль 4. Система цивільного захисту населення, 

територій і персоналу організації 

Тема 16. Єдина система цивільного захисту населення і територій та 

перспективи її розвитку 

Мета, принципи і завдання цивільного захисту. Єдина система цивільного 

захисту населення і територій. Перспективи розвитку єдиної системи 

цивільного захисту. Методика розробки планів локалізації та ліквідації 

аварійних ситуацій і аварій на підприємстві. Правила техногенної безпеки у 

сфері цивільного захисту в організації.  

Тема 17. Система заходів цивільного захисту персоналу та об’єктів 

господарювання. Система інформування та оповіщення 

Система заходів цивільного захисту. Система інформування та 

оповіщення. Організація інформування та оповіщення. 

Тема 18. Евакуація персоналу організації (підприємства) 



Евакуаційні органи та їх функції. Планування і порядок проведення 

евакуації. Планування та управління евакуацією персоналу підприємства. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання. 

 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів 

навчання з опанування навчальної дисципліни в межах освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» у вигляді екзамену в 3 семестрі для слухачів 

денної форми навчання і під час зимової сесії на 3 курсі для слухачів заочної 

форми навчання.  

Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється за 

100-бальною шкалою і складається з суми балів, отриманих слухачем за 

результатами поточного і підсумкового контролю. Завдання поточного 

контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 70 балів; а підсумкового контролю – 

від 0 до 30 балів. Узагальнені результати поточного контролю та підсумкового 

випробування вносяться до екзаменаційної відомості за шкалою оцінювання  

ECTS і національною шкалою. 

Поточний контроль теоретичного засвоєння матеріалу та оволодіння 

практичними навичками вирішення проблем управління соціальною та 

екологічною безпекою діяльності тощо здійснюється на семінарських і 

практичних заняттях у формі підготовки й захисту слухачем конкретного 

завдання.  
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Поточний контроль оцінюються в діапазоні від 0 до 70 балів, у тому числі 

за розрахунково-графічну роботу – від 0 до 30 балів, за семінарські і практичні 

заняття – від 0 до 40 балів 

Індивідуальне завдання оцінюється за результатами виконання 

розрахунково-графічної роботи за 30 бальною шкалою. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі письмового тестування 

слухачів шляхом відповіді на 64 питання протягом 45 хвилин. Оцінювання 

здійснюється за 30-бальною системою відповідно до числа правильних 

відповідей Підсумковий контроль зараховується при отриманні не менше 18 

балів (прохідний бал).  

Узагальнені результати поточного і підсумкового контролю вносяться до 

екзаменаційної відомості за шкалою оцінювання ECTS і національною шкалою. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  
В організації навчального процесу з опанування навчальної дисципліни 

застосовується поточний та підсумковий контроль. 

Засоби тестового контролю застосовуються при проведенні поточного 

контролю на семінарських і практичних заняттях, а також підсумкового 

контролю при проведенні екзамену. 


