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Цикл професійної та практичної підготовки. 

Загальна кількість годин та кредитів становить 90 години 3 кредити ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – 

обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі, цивільний захист 

та інтелектуальна власність» для студентів за освітньо-професійною програмою 

Економіка підприємства спеціальності 051 Економіка; за освітньо-професійною 

програмою Підприємництво спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність. 

Мета навчальної дисципліни: формування у майбутніх фахівців умінь та 

компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та 

поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та 

міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної 

професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у 

конкретній галузі. Формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати 

складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у 

сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої 

професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного 

прогресу. Ознайомлення студентів з основами інтелектуальної власності і 

спрямування їх на оволодіння знаннями і вміннями щодо оформлення прав 

власності, їх захисту, комерціалізації, оцінювання та управління. 

Завдання навчальної дисципліни: збереження здоров’я і працездатності 

працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через 

ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у 

посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку. Передбачає засвоєння 

студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування надзвичайної 

ситуації (НС), побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та 

обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту 

персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, 

локалізації та ліквідації їхніх наслідків. Забезпечення інтелектуального і 

соціального розвитку особистості через вивчення основ правових та економічних 

аспектів інтелектуальної власності. 

Програма навчальної дисципліни 
Тема 1.  Міжнародні норми в галузі охорони праці. 

Тема 2.  Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в 

галузі. 
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Тема 3.  Система управління охороною праці в організації. 

Тема 4.  Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання. 

Тема 5.Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування 

нещасних випадків. 

Тема 6. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації. 

Тема 7.  Планування заходів з питань цивільного захисту. 

Тема 8. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж 

та проти вибуховий і протипожежний захист об’єктів господарювання. 

Тема 9. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах 

радіоактивного, хімічного і біологічного зараження. 

Тема 10. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

Тема 11. Державна система інтелектуальної власності 

Тема 12. Міжнародна система інтелектуальної власності  

Тема 13. Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності 

Тема 14. Оцінювання вартості об’єктів інтелектуальної власності 

Тема 15. Захист права інтелектуальної власності. 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 
Компетентність: 
Спеціальність 051 Економіка 
- загальні:   
- здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення 

взаємозв’язків між явищами та процесами; 
- здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань і принципів академічної доброчесності. 
- фахові:  
- здатність організовувати відносини підприємства з зовнішніми 

організаціями на засадах корпоративної соціальної відповідальності; визначати 
напрями активізації індивідуальної та колективної екологічної відповідальності. 

Програмні результати навчання: 
- уміти формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-

практичних проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові; 
- демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі 

етичних мотивів, поваги до різноманіття думок.; 
- застосовувати навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та 

підприємливість, бути критичним і самокритичним. 
Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
- загальні:   
- здатність організовувати роботу відповідно до вимог охорони праці, 

цивільного захисту.  
Програмні результати навчання: 
- застосовувати знання з охорони праці, цивільного захисту при розробці 

критеріїв прийняття і реалізації управлінських рішень з використанням відповідних 

методів та принципів у сфері професійної діяльності.  
Вид підсумкового контролю – іспит. 

 

 


