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ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
 

Індивідуальне завдання №1 для самостійної роботи студентів 
Тема: Організаційно-правове забезпечення охорони праці в Україні 
 
Індивідуальне завдання передбачає аналіз одного із нормативно-правового 

акту з питань охорони праці. 
Студент(ка) опрацьовує варіант завдання, який відповідає його (її) номеру за 

порядком у списку студентів групи, та здає роботу у письмовому вигляді (до трьох 
сторінок формату А4) викладачеві, який веде практичні заняття. 

Кінцевий термін здачі індивідуального завдання №1 визначає викладач. 
 

№ варіанта Завдання 

1 
Охарактеризуйте головні принципи державної політики в галузі 
охорони праці відповідно до закону України “Про охорону праці”  

2 
Проаналізуйте гарантії прав громадян на охорону праці, зазначені у 
законі України “Про охорону праці”  

3 
Обґрунтуйте необхідність створення служби охорони праці та 
проаналізуйте її функції, зазначені у законі України “Про охорону 
праці”  

4 
Проаналізуйте головні завдання і повноваження комісії з питань 
охорони праці відповідно до НПАОП 0.00-4.09-07 “Типове положення 
про комісію з питань охорони праці підприємства”  

5 
Проаналізуйте нормативно-правову базу охорони праці відповідно до 
закону України “Про охорону праці”  

6 
Охарактеризуйте обов’язкові вимоги проведення навчання з питань 
охорони праці відповідно до закону України “Про охорону праці”  

7 
Обґрунтуйте права уповноважених найманими працівниками осіб з 
питань охорони праці відповідно до закону України “Про охорону 
праці”  

8 

Проаналізуйте головні обов’язки роботодавця щодо організації 
проведення медичних оглядів працівників відповідно до наказу МОЗ 
України 21.05.2007 р. №246 “ Порядок проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій”  

9 

Обґрунтуйте головні завдання проведення попереднього і періодичного 
медичних оглядів працівників відповідно до наказу МОЗ України 
21.05.2007 р. “№246 Порядок проведення медичних оглядів працівників 
певних категорій”  

10 
Охарактеризуйте відповідальність за порушення законодавства про 
охорону праці відповідно до закону України “Про охорону праці”  

11 Проаналізуйте головні принципи державного нагляду за охороною 
праці відповідно до закону України “Про охорону праці”  

12 
Проаналізуйте головні принципи громадського контролю за охороною 
праці відповідно до закону України “Про охорону праці”  

13 
Обґрунтуйте засади державного санітарно-епідеміологічного нагляду в 
Україні відповідно до закону України “ Про забезпечення санітарного і 
епідемічного благополуччя населення”  

14 
Охарактеризуйте головні вимоги до виробничих приміщень, територій, 
засобів виробництва і технологій, зазначені у законі України “ Про 
забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення”  
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15 
Обґрунтуйте необхідність гігієнічної регламентації небезпечних та 
шкідливих чинників відповідно до закону України “ Про забезпечення 
санітарного і епідемічного благополуччя населення”  

16 
Проаналізуйте особливості виконання санітарно-епідеміологічної 
експертизи згідно із законом України “ Про забезпечення санітарного і 
епідемічного благополуччя населення”  

17 

Проаналізуйте головні обов’язки фізичних та юридичних осіб щодо 
захисту людини від впливу іонізувального випромінювання під час 
здійснення практичної діяльності, зазначені у законі України “Про 
захист людини від впливу іонізуючого випромінювання”  

18 Проаналізуйте тривалість і порядок надання відпусток жінкам 
відповідно до закону України “Про відпустки” 

19 Проаналізуйте особливості надання відпусток неповнолітнім 
відповідно до закону України “Про відпустки”  

20 Проаналізуйте особливості надання відпусток інвалідам відповідно до 
закону України “Про відпустки”  

21 

Обґрунтуйте підвищення ролі організацій роботодавців у реалізації 
державної політики в галузі охорони праці відповідно до закону 
України “Про організації роботодавців, їх об’єднань, права і гарантії 
їх діяльності” 

22 

Охарактеризуйте обов’язкові вимоги щодо організації проведення 
інструктажів з питань охорони праці відповідно до НПАОП 0.00-4.12-
05 “Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці” . 

23 
Обґрунтуйте необхідність створення служби охорони праці та 
проаналізуйте її функції відповідно до НПАОП 0.00-4.35-04 “Типове 
положення про службу охорони праці”  

24 

Обґрунтуйте права уповноважених найманими працівниками осіб з 
питань охорони праці відповідно до НПАОП 0.00-4.11-07 “Типове 
положення про діяльність уповноважених найманими працівниками 
осіб з питань охорони праці”  

25 
Охарактеризуйте головні права інвалідів на працевлаштування, освіту і 
професійну підготовку, зазначені у законі України “ Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні”  

26 

Обґрунтуйте головні принципи покращення стану безпеки, гігієни 
праці та виробничого середовища відповідно до концепції 
“ Загальнодержавна цільова програма поліпшення стану безпеки, 
гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки, схваленої 
розпорядженням Кабінету МіністрівУкраїни від 31 серпня 2011 р. N 
889-р 

27 

Обґрунтуйте норми забезпечення працівників засобами 
індивідуального захисту відповідно до НПАОП 0.00-4.01-08 
“ Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту”  

28 

Охарактеризуйте головні права працівників та обов’язки роботодавця 
щодо порядку отримання та видачі працівникам спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 
відповідно до НПАОП 0.00-4.01-08 “Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту”  
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29 

Охарактеризуйте головні вимоги до організації робочого місця 
оператора ЕОМ з відеодисплейним терміналом і периферійними 
пристроями, зазначені у НПАОП 0.00-1.28-10 “Правила охорони праці 
під час експлуатації електронно-обчислювальних машин”  

30 

Охарактеризуйте головні вимоги безпеки під час роботи з ЕОМ з 
відеодисплейним терміналом і периферійними пристроями, зазначені у 
НПАОП 0.00-1.28-10 “Правила охорони праці під час експлуатації 
електронно-обчислювальних машин”  

31 
Обґрунтуйте правове регулювання охорони праці інвалідів відповідно 
до закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні”  

32 
Обґрунтуйте порядок підготовки та прийняття нормативно-правових 
актів з охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.15-98 “Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці” 

33 

Обґрунтуйте порядок підготовки та прийняття нормативно-правових 
актів з охорони праці згідно з “Положенням  
про порядок підготовки та подання на державну реєстрацію 
нормативно-правових актів Держгірпромнагляду”, затвердженого 
наказом Держгірпромнагляду 30.03.2007 № 69 із змінами від 21.12.2007 
№322 

34 

Охарактеризуйте загальні обов’язки суб’єктів господарювання щодо 
захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин 
відповідно до НПАОП 0.00-8.11-12 “Вимоги до роботодавців щодо 
захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин”  

35 
Обґрунтуйте правові та організаційні засади про безпечність 
нехарчової продукції відповідно до закону України “Про загальну 
безпечність нехарчової продукції” 

36 
Обґрунтуйте основні завдання проведення атестації робочих місць за 
умовами праці відповідно до НПАОП 0.00-6.23-92 “Про порядок 
проведення атестації робочих місць за умовами праці” 

37 

Обґрунтуйте здійснення державного нагляду за додержанням 
нормативно-правових актів відповідно до “ Положення про організацію 
та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду 
(контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі 
Держгірпромнагляду України”, затвердженого наказом МНС України 
від 11.08.2011 №826 

38 

Охарактеризуйте головні права та обов’язки працівників щодо 
організації експлуатації електроустановок відповідно до НПАОП 40.1-
1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів” 

39 

Проаналізуйте головні вимоги до працівників та їхньої підготовки при 
організації експлуатації електроустановок відповідно до НПАОП 40.1-
1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів”)  

40 

Охарактеризуйте вимоги до безпечної експлуатації, виробничої 
санітарії, пожежної та екологічної безпеки при експлуатації 
електроустановок відповідно до НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів”  
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41 
Обґрунтуйте принципи державної політики щодо реалізації прав 
громадян на сприятливі для здоров’я умови праці відповідно до закону 
України “Про охорону здоров’я”  

42 
Охарактеризуйте принципи проведення медико-соціальної експертизи 
щодо втрати працездатності відповідно до закону України “Про 
охорону здоров’я”  

43 

Охарактеризуйте головні вимоги до експлуатації вогнегасників для 
забезпечення пожежної безпеки на об’єктах господарювання 
відповідно до “ Правил експлуатації вогнегасників”, затверджених 
наказом МНС України від 02.04.2004 №152 

44 

Охарактеризуйте головні вимоги до організації і проведення навчання 
неповнолітніх професіям, які пов'язані з роботами із шкідливими та 
важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки 
відповідно до НПАОП 0.00-4.24-03 “Положення про порядок 
трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, 
пов'язаним з роботами зі шкідливими та важкими умовами праці, а 
також з роботами підвищеної небезпеки”  

 
Рекомендована література 
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Желібо, М.О. Халімовський. – К.: Каравела, 2004. – 408 с. 

 
Інтернет-ресурси 

 
1. Офіційний сайт Держгірпромнагляду: http://www.dnop.kiev.ua 
2. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: 

http://www.mon.gov.ua 
3. Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України: http://www.mns.gov.ua 
4. Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України: http://www.social.org.ua 
5. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: http://portal.rada.gov.ua 
6. Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников 

Содружества Независимых Государств (МПА СНГ): http://www.iacis.ru 
7. Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ: http://base.safework.ru/iloenc 
8. Библиотека безопасного труда МОТ: http://base.safework.ru/safework  
9. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)»: 

http://www.nau.ua 
10. Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные 

стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ»: http://www.budinfo.com.ua 


