
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОХОРОНА ПРАЦІ” 

Тема. Аналіз співробітництва України з Міжнародною організацією праці та 
Європейським союзом у галузі охорони праці 

 

Завдання. Проаналізувати співробітництво України з Міжнародною організацією 

праці та Європейським союзом на прикладі однієї з конвенцій Міжнародної організації праці 

чи декларації Європейського Союзу з метою визначення відповідності державної політики 

України міжнародним нормам у галузі охорони праці. 

Студент(ка) впродовж годин, відведених на самостійну роботу, опрацьовує варіант 

завдання, який відповідає його(її) номеру за порядком у списку студентів групи та здає 

роботу в письмовому вигляді викладачеві у визначений термін. 

 

Варіанти завдань для самостійної роботи студентів 

№ 

варіанта 

Нормативно-правовий документ – 

конвенції Міжнародної організації праці чи декларації Європейського Союзу 

1 Конвенція МОП № 120 про гігієну в торгівлі та установах 

2 Конвенція МОП № 118 про рівноправність у галузі соціального забезпечення 

3 Конвенція № 157 про збереження прав у галузі соціального забезпечення 

4 
Конвенція МОП № 128 про допомоги по інвалідності, по старості і у зв’язку із втратою 

годувальника 

5 Конвенція МОП № 121 про допомоги у випадках виробничого травматизму 

6 Конвенція МОП № 102 про мінімальні норми соціального забезпечення 

7 Конвенція МОП № 130 про медичну допомогу та допомоги у випадку хвороби 

8 
Конвенція МОП № 142 про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі 

розвитку людських ресурсів 

9 
Конвенція МОП № 144 про тристоронні консультації для сприяння застосуванню 

міжнародних трудових норм 

10 Конвенція МОП № 154 про сприяння колективним переговорам 

11 Конвенція МОП № 132 про оплачувані відпустки 

12 Конвенція МОП № 140 про оплачувані учбові відпустки 

13 
Конвенція МОП № 135 про захист прав представників працівників на підприємстві та 

можливості, що їм надаються 

14 Конвенція МОП № 159 про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів 

15 Конвенція МОП № 150 про адміністрацію праці: роль, функції та організація 

16 
Директива Ради № 90/270/ЄЕС про мінімальні вимоги щодо безпеки і гігієни праці при 

роботі із екранними пристроями 

17 
Директива Ради № 89/391/ЄЕС від 12.06.1989 про впровадження заходів щодо 

стимулювання вдосконалення рівня безпеки й гігієни праці працівників на робочих місцях 

18 
Директива Ради № 89/654/ЄЕС від 30.11.1989 щодо мінімальних вимог стосовно безпеки і 

охорони здоров’я у робочих зонах  

19 
Директива Ради № 92/58/ЄЕС від 24.06.1992 про мінімальні вимоги до забезпечення 

позначень безпеки та/або гігієни на робочому місці 

20 

Директива Ради № 89/655/ЄЕС від 30.11.1989 про мінімальні вимоги щодо безпеки і 

охорони здоров’я при застосуванні обладнання працівниками на робочому місці (друга 

окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС) 

21 

Директива Ради № 89/656/ЄЕС від 30.11.1989 про мінімальні вимоги безпеки і охорони 

здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 

місці (третя окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС) 

22 

Директива Ради 90/269/ЄЕС від 29 травня 1990 року про  мінімальні вимоги безпеки та 

гігієни до ручного переміщення вантажів, коли існує ризик, особливо, травми спини 

працюючих (четверта окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви 89/391/ЄЕС) 

23 
Директива Ради № 98/24/ЄС від 07.04.1998 про безпеку й гігієну праці працівників, 

зайнятих на роботах пов’язаних з використанням хімічних речовин 

24 

Директива № 2003/10/ЄС від 06.02.2003 Європейського парламенту та Ради про мінімальні 

вимоги щодо охорони здоров’я і безпеки працівників, що піддаються небезпеці фізичних 

впливів (шум) (сімнадцята окрема Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 

89/391/ЄЕС) 

25 

Директива № 2004/37/ЄС Європейського парламенту та Ради від 29.04.2004 про захист 

працівників від ризиків, пов’язаних з ураженням канцерогенами або мутагенами на роботі 

(шоста окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви Ради 89/391/ЄЕС) 

26 
Директива № 2000/54/ЄС Європейського парламенту та Ради від 18.09.2000 про захист 

працівників від ризиків, пов’язаних із впливом біологічних факторів на робочому місці 

27 

Директива № 2006/25/ЄС Європейського парламенту та Ради від 05.04.2006 про мінімальні 

вимоги щодо безпеки і гігієни праці працівників які піддаються небезпеці впливу фізичних 

факторів (штучного оптичного опромінення) 

28 

Директива № 2004/40/ЄС Європейського парламенту та Ради від 29.04.2004 про мінімальні 

вимоги щодо безпеки і гігієни праці працівників які піддаються небезпеці впливу фізичних 

факторів (електромагнітних полів) 

29 

Директива комісії № 91/322/ЄЕС від 29.05.1991 про встановлення гранично допустимих 

значень на виконання Директиви Ради № 80/1107/ЄЕС про захист працівників від ризиків, 

пов’язаних із впливом хімічних, фізичних та біологічних факторів на робочих місцях 

30 

Директива комісії № 2000/39/ЄС що засновує перший перелік гранично допустимих 

концентрацій шкідливих речовин в повітрі робочої зони в рамках впровадження Директиви 

Ради 98/24/ЄС про захист здоров’я та забезпечення безпеки працівників при роботі, 

пов’язаній з використанням хімічних речовин на робочих місцях 

31 

Директива комісії № 2006/15/ЄС що визначає другий перелік показників 

граничнодопустимих рівнів впливу на робочому місці з метою імплементації Директиви 

Ради 98/24/ЄС та вносить зміни у Директиви 91/322/ЄЕС та 2000/39/ЄС 

32 

Директива Ради № 2004/114/ЄС щодо умов допуску громадян третіх країн з метою 

навчання, обміну учнями, неоплачуваної професійної підготовки або волонтерської 

діяльності 

33 
Директива Ради № 2000/78/ЄС що встановлює загальні рамки рівноправного поводження у 

сфері зайнятості і професійної діяльності 

 
 
Інформаційні ресурси Інтернет-мережі: 
 
1. http://www3.lnu.edu.ua/life-safety/ – Сайт кафедри безпеки життєдіяльності. 

2. http://www.dnop.gov.ua  – Офіційний сайт Державної служби України з питань праці. 

3. http://www.mon.gov.ua  – Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. 

4. http://www.mns.gov.ua – Офіційний сайт Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій.  

5. http://www.social.org.ua  – Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань України. 

6. http://portal.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України.  

7. http://minjust.gov.ua/ua – Офіційний сайт Міністерства юстиції України 


