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студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 
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Розглянуто основні базові питання за програмою дисципліни «Експертиза з 
охорони праці»: методику проведення експертизи промислової безпеки, порядок 
роботи експертних груп, оформлення, узгодження і видачу Висновку експертизи; 
порядок і особливосгі експертизи стану охорони праці та безпеки промислового 
виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної 
небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; 
порядок і особливості складання Декларації відповідності матеріально-технічної 
бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Призначено для студентів ВНЗ спеціальностей з охорони праці, інженерно- 
технічних працівників.
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