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ВСТУП

С

татистика інспекції праці грає важливу роль у сприянні урядам, міністерствам праці та
інспекціям праці в розробленні національної політики, систем, програм і стратегій в галузі
інспекції праці. Завдяки цій статистиці уряди мають можливість спостерігати за тенденціями
на ринках праці та краще аналізувати питання дотримання чинного законодавства.

Попри це у висновках Звіту з регулювання питань праці та інспекції праці 2011 року, який
обговорювався на 100-й сесії Міжнародної конференції праці, були відзначені значні відмінності
й невідповідності в збірках статистичних даних інспекції праці держав-членів ЄС. У звіті
наголошується, що збирання, компіляція, аналіз та використання даних інспекції праці значно
відрізняються в різних країнах, часто через відмінності в розподілі ресурсів, системах збору даних,
а також використовуваних термінах та визначеннях.
У Звіті наполегливо рекомендується користуватися спільною методологією для збору та
узагальнення даних про інспекцію праці з метою забезпечення систематичності статистики інспекції
праці, що надається державами-членами в щорічних звітах відповідно до вимог Конвенції 1947 року
про інспекцію праці (№81), а також Конвенції 1969 року про інспекцію праці у сільському господарстві
(№129). У Плані дій, розробленому для реалізації висновків звіту, Бюро було доручено провести
поглиблене дослідження методології для збирання та узагальнення даних інспекцій праці.
У ході дослідження було вивчено можливі методики та визначено пілотну методологію для шести
країн: Коста-Рики, Молдови, Оману, Південної Африки, Шрі-Ланки та України. На основі пілотного
проекту Бюро визначило методологію, яка передбачає використання загальних термінів і визначень,
а також загальних процедур збирання та обробки даних інспекції праці. Вона також включає в себе
додаткові рекомендації щодо подальшої гармонізації статистики інспекції праці.
Мета цього посібника полягає у наданні допомоги урядам у реалізації цієї методології, яка спрямована
не тільки на забезпечення розвитку і зміцнення статистики інспекції праці, а й на сприяння розширенню
співпраці та взаємодії між національними інспекціями праці, іншими урядовими органами і всіма
зацікавленими сторонами.
Пані Ненсі Дж. Леппінк
Керівник відділу
з питань адміністрації праці,
інспекції праці,
безпеки та гігієни праці
(LABADMIN/OSH)
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езультати цього дослідження та гармонізована методологія збору і систематизації
статистичних даних інспекції праці стали можливими завдяки Спеціальній програмі
розподілу коштів та надзвичайно позитивним професійним спільним зусиллям усіх
учасників національних інспекцій праці шести пілотних країн: Коста-Рики, Молдови, Південної
Африки, Шрі-Ланки, Оману та України, за що МОП висловлює щиру подяку.
Керівництво було допрацьовано відділом з питань адміністрації праці, інспекції праці, безпеки та
гігієни праці Департаменту управління і трипартизму спільно з відділом генерування й аналізу
даних департаменту статистики.
Висловлюємо особливу подяку пані Марії Лус Вега, спеціальному раднику з питань управління
та міжнародних стандартів Регіонального бюро для Європи і Центральної Азії, та панові Жоакіму
Пінтадо Нунешу, старшому фахівцю з інспекції праці, безпеки та гігієни праці – за технічне
керівництво, а також пані Розінії Гаммарано Ламе, економісту, Девіду Глейберману, статистику
Регіонального відділу праці, і Людеку Рихлі, старшому фахівцю із соціального діалогу — за їхній
внесок. Подяка також висловлюється панові Ендрю Крістіану, спеціалісту з питань адміністрації
праці та інспекції праці – за надані матеріали та нагляд за процесом публікації.
Ми також вдячні за цінний внесок і участь у підготовці та виданні цього документа іншим колегам,
перерахувати яких поіменно не видається можливим з огляду на їх значну кількість.
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ВСТУП

1.1. АКТУАЛЬНІСТЬ СТАТИСТИКИ ІНСПЕКЦІЇ ПРАЦІ
Основні функції національної системи інспекції праці полягають у забезпеченні дотримання
законів про працю шляхом надання технічних консультацій роботодавцям і працівникам про
дотримання чинних законів і правил, а також надання допомоги відповідним законодавчим
органам з метою виявлення прогалин та недоліків нормативно-правової бази1.
Світ праці – це комплексна і багатогранна реальність, система регулювання якої стає дедалі
складнішою. Різноманітність підприємств, працівників, особливості трудових відносин, моделі
управління, а також ринок праці, на якому домінують переважно глобальні договірні ланцюжки,
численні малі та мікропідприємства, технології, що постійно змінюються – все це вимагає
більших зусиль від організацій систем управління праці, аби вони могли встигати за постійною і
швидкою еволюцією. Через зростання вимог до підзвітності та нарощування обсягів виробництва
з меншими витратами урядам необхідно правильно визначати політику, розробляти стратегії,
планувати заходи й оцінювати результати на основі точної та надійної статистики. Враховуючи
привілейований доступ інспекторів праці до робочих місць, отримані в ході інспекційних
візитів дані щодо працівників і умов їхньої праці є надзвичайно актуальними для міністерств
праці та всіх суб’єктів у рамках системи інспекції праці. Завдяки цьому державні установи,
соціальні партнери та дослідники мають можливість на регулярній основі отримувати оновлену
інформацію, а також набувати практичного досвіду, що відповідає їхнім потребам. Наприклад,
аналіз опублікованих статистичних даних про нещасні випадки на виробництві, травматизм
та професійні захворювання дозволяє вивчати тенденції смертельних і несмертельних травм
протягом певного періоду часу, надавати урядам дані для розроблення національної політики
і програм у галузі безпеки та гігієни праці. Зібрана в ході інспекційних відвідувань інформація
щодо дитячої та незадекларованої праці може допомогти урядам краще зрозуміти ці явища а,
отже, визначити відповідні загальнонаціональні заходи.
На організаційному рівні статистика може стати потужним ресурсом для інспекцій праці, що
дозволить правильно зрозуміти середовище, в якому вони працюють, а також потреби працівників
і роботодавців. На основі точної та оновленої інформації інспекції праці можуть розробляти
сценарії, що передбачують зміни, аналізувати виявлені тенденції, визначати стратегічні
варіанти та вирішувати проблеми за допомогою кращих методологічних моделей. Крім того,
можливо виділити домінантні схеми в галузях господарювання, регіонах і підприємствах, що
надають корисну довідкову інформацію для картування ризиків, зменшення невизначеності та
підвищення ймовірності успіху.
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Стаття 3 Конвенції про інспекцію праці 1947 р. (№81); http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO:12
100: P12100_INSTRUMENT_ID: 312226
1

Завдяки статистиці інспекції праці можна також проаналізувати рівень впровадження в країні
міжнародних трудових норм при реєструванні та компіляції необхідних змінних системою
інспекції праці. Наприклад, в аналізі річних звітів інспекції праці, що надаються урядами в МОП,
відображається статус застосування країнами статті 8 Конвенції про інспекцію праці 1947 року
(№81), відповідно до якої до інспекції наймають як чоловіків, так і жінок. У багатьох країнах інспекція
праці також є потужним джерелом інформації для урядів при звітуванні до МОП про виконання
конвенцій із питань дитячої праці, безпеки та гігієни праці, заробітної плати, робочого часу тощо.

1.2. ХАРАКТЕР ПРОБЛЕМИ
Працівники інспекцій праці не завжди обізнані з багатозначністю статистичних даних або
недостатньо кваліфіковані для їх збору та аналізу. Використання статистики інспекції праці, види
інтерпретації даних також істотно відрізняються в різних країнах. У деяких з них через брак ресурсів,
особливо сучасних систем реєстрації, інспекції праці не можуть розробляти стратегії на основі
статистичних даних. В інших випадках для цього потрібні спеціалісти, які могли б розробляти та
перевіряти гіпотези, тоді як деякі установи, що мають відповідну інформацію, не співпрацюють
через характер інформації (наприклад, секретні промислові та комерційні технології, чутливі
захищені дані). У деяких країнах сучасні інформаційні системи забезпечують державні установи
вичерпними даними про кількість підприємств, працівників та умови праці (наприклад, у Бельгії,
Нідерландах, Іспанії та Об’єднаних Арабських Еміратах), а в інших важко навіть знайти назви й
адреси підприємств.
За умови наявності компетенції та статистичних даних досвід інспекцій праці у їх збиранні,
організації, аналізі, інтерпретації, використанні та наданні значно відрізняється залежно від
обставин. Наприклад, від типу чинної системи (єдина інспекція праці, дві або більше інспекції,
інспекції при одному або різних міністерствах, централізована або децентралізована система2),
правових вимог щодо доступу до особистих даних, а також рівня програмного забезпечення, яке
використовується для реєстрації даних про інспекційні відвідування та процедури.
Крім того, уряди розробляють статистичні звіти інспекції праці відповідно до різних керівних
принципів, що призводить до розбіжностей у наявній інформації. Що ж до інспекційних відвідувань,
урядам деяких країн бракує коштів для отримання точної та достатньої інформації, в той час
як ті, котрі мають достатньо ресурсів, не обов’язково вважають статистичні дані інспекції праці
пріоритетними.
Аналіз статистичних даних, що надаються різними країнами, демонструє концептуальні
відмінності навіть у визначенні таких понять як «інспекційне відвідування», «нещасний випадок
на виробництві» або «професійне захворювання». Деякі країни не бачать різниці між кількістю
проведених відвідувань та обсягом інспекційної діяльності. Поняття «інспекція» та «відвідування»
можуть мати різні значення. Наприклад, у Нідерландах інспекційний процес визначається як
сукупність заходів і наступного контролю: проведення повторних перевірок і використання
інструментів правозастосування, які складають частину інспекції, або розслідування, пов’язане з
конкретним підприємством. Водночас у країнах Центральної Америки немає чіткої концептуальної
різниці між відвідуванням та інспекцією, і ці терміни вживаються як синоніми.
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У федеративних державах, таких як Австралія і Німеччина, знайти зведені статистичні дані про інспекції праці може
бути особливо важко - через федеральний характер управління, що ускладнює розрахунки даних по країні внаслідок
особливостей і преференцій, властивих кожному регіону або штату.

У різних державах саме поняття «інспекційне відвідування» відрізняється залежно від статистичних
цілей. В одних країнах враховується лише перше відвідування, в інших – і подальші; деякі
вважають різними відвідуваннями випадки, коли інспектор контролює різних суб’єктів, або більше,
ніж одне підприємство в одному виробничому просторі. У багатьох випадках вид відвідування не
вказується взагалі (перше, контрольне тощо) – загалом наявні тільки дані про загальну кількість
відвідувань без будь-яких уточнень.
Стосовно класифікаційної змінної "суб’єкт господарювання" у деяких країнах немає відмінності
між підприємствами й установами, або між галузями чи робочими місцями.
Більшість протоколів відвідувань не містять інформації про характер, тривалість та результати
відвідувань. Ці недоліки відзначалися в доповідях урядів Колумбії, Естонії та Польщі. З країн
Південної Америки лише Бразилія й Аргентина надали звіт з повними даними про кількість
проведених відвідувань. Зовсім небагато країн надає статистичні дані про кількість відвідувань
протягом останніх двох та більше років. Вірменія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія та Норвегія
надають статистичні дані про перевірки тільки за один конкретний рік. Це створює труднощі при
вивченні зазначеної змінної та оцінюванні загальних тенденцій.
Статистичні дані стосовно кількості інспекторів реєструються в більшості європейських
країн (наприклад, в Албанії, Австрії, Бельгії, Великобританії, Вірменії, Данії, Греції, Ірландії,
Іспанії, Італії, Кіпрі, Люксембурзі, Португалії, Румунії, Угорщині, Україні, Франції). Однак,
наприклад, дані за 2010 рік свідчать про те, що лише дев'ять країн зазначають кількісний
розподіл інспекторів за статтю або надають інформацію про дотримання урядом положень
статті 8 Конвенції №81.
Використання різних понять ускладнює порівняння інформації між країнами. Наприклад, деякі
повідомляють кількість інспекторів в еквіваленті повної зайнятості, що складається із загальної
кількості годин, поділеної на середній робочий час за рік при повному робочому дні в економічному
просторі. Хоча цей метод міг би полегшити можливість порівняння даних, його неможливо
використати на практиці, оскільки далеко не всі країни розбивають інформацію саме таким чином.
На рівні країни у різних документах, звітах і на сайтах можуть публікуватися різні статистичні дані
та інформація стосовно однакових тем і за однакові періоди, що викликано або використанням
нестандартних методів збору даних, понять, визначень і класифікації — або людськими та
технічними помилками.
Крім того (і це стосується всіх систем адміністративних реєстрів), статистичні дані інспекції праці
мають постійно оновлюватися. А отже, концептуальна основа має гарантувати, що в майбутньому
методи та інформація будуть добре розробленими і впровадженими в узгодженому порядку.
Набори статистичних даних, зібрані та надані інспекціями праці різних країн, відрізняються
у багатьох відношеннях. Через відсутність консенсусу в питанні про визначення спеціальних
термінів, класифікаційних схем та показників для статистичних цілей гармонізація значно
ускладнюється, внаслідок чого при використанні інформації трапляються систематичні помилки.
Також, як і раніше, є потреба у кількісних даних для розроблення значущих порівняльних підходів
щодо регіонів і країн та динамічних рядів для аналізу динаміки змінних, що мають відношення до
інспекції праці. Задля розробки комплексних порівняльних досліджень щодо різних регіонів і країн
інформація має ґрунтуватися на спільних концепціях, визначеннях, класифікаціях та показниках.
Сьогодні на міжнародному рівні не існує стандартної методології, яку можна застосовувати до
статистики інспекції праці. Наявна інформація в більшості країн береться з адміністративних
протоколів, при цьому статистика інспекції праці в них формується за допомогою методів, що
визначаються на національному рівні. Міністерства, підрозділи інспекції праці або державні
органи, відповідальні за збір, компіляцію або публікацію такої інформації, мають свої власні
вимоги та критерії, що заважає вивченню тенденцій у різних країнах, їх порівнянню і точній
інтерпретації цифр.
Країни, які ратифікували конвенції №81 і №129, взяли на себе зобов'язання надавати МОП
щорічні звіти про заходи, яких було вжито для реалізації цих стандартів. У рекомендаціях 3
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до цих конвенцій описано вимоги до мінімальної інформації, яка має міститися в щорічних звітах:
закони і нормативні акти, що стосуються роботи служби інспекції праці;
персонал служби інспекції праці, з розбивкою за категоріями,
статтю і географічним положенням;
статистичні дані про підприємства, котрі підлягають інспекції, із зазначенням
середньорічної кількості працівників та даних про класифікацію за ознакою статі, з
особливим акцентом на молодих працівниках і дітях;
чисельність відвіданих робочих місць і зайнятих осіб, кількість інспекційних відвідувань у
денний та нічний час, кількість робочих місць, що відвідувалися частіше, ніж один раз на рік;
порушення та санкції, в тому числі кількість порушень, про які повідомлено компетентним
органам, та відомості про накладені штрафи;
промислові аварії, у тому числі кількість заявлених нещасних випадків на виробництві за
галузями та родом занять, їх причини і ступінь тяжкості;
професійні захворювання за галузями, родом занять та причинами.

Відсутність порівняльних статистичних даних було визнано проблемою ще в 1996 році, коли
Комітет експертів із застосування конвенцій і рекомендацій (КЕЗКР) відзначив, що національні
щорічні звіти не завжди включають інформацію про нещасні випадки на виробництві та кількість
професійних захворювань, а також закликав до використання відповідної рекомендації МОП
[Реєстрація і повідомлення про нещасні випадки та захворювання. Звід практичних правил МОП.
Женева, Міжнародне бюро праці, 1996 р. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@
protrav/@safework/documents/normativeinstru-ment/wcms_107800.pdf].
У 2006 році після проведення МОП Загального дослідження інспекції праці КЕЗКР попередив: "Хоча
інформація про кількість інспекторів праці або співробітників інспекції регулярно направляються
до МОП4, її важко оцінити в світлі відповідних положень конвенцій (...) Різноманітність назв для
різних посад працівників інспекції, що зазначаються в документах, значно ускладнює можливі
порівняння"5. У 2010 році6 Комітет знову висловив занепокоєння з приводу відсутності статистичних
даних про кількість установ, що перебувають під контролем інспекції праці. Тоді було відзначено,
що відсутність цих даних є серйозною перешкодою для оцінки рівня охоплення інспекційних
служб щодо компетенції, визначеної національним законодавством. КЕЗКР звернувся до урядів
з проханням створити або вдосконалити системи реєстрації всіх суб'єктів господарювання,
які підпадають під контроль інспекції праці. Було також рекомендовано організувати обмін
статистичними даними через співпрацю з іншими установами, зокрема податковими інспекціями,
органами соціального забезпечення, поліцією, судовими органами і професійними організаціями.
У Звіті МОП щодо адміністрації праці та інспекції праці за 2011 рік, який обговорювався на 100-й
сесії Міжнародної конференції праці, відзначалося: "Невідповідність понять, критеріїв і параметрів
при розроці адміністративних протоколів, поряд з відсутністю однаковості обраних джерел і
відсутністю даних або непослідовністю їх компіляцій ускладнює як порівняльний аналіз даних
між країнами і регіонами, так і виявлення значущих тенденцій і відносини на основі доступної
інформації та протоколів"7.
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Реєстрація і повідомлення про нещасні випадки та захворювання. Звід практичних правил МОП.
Женева, Міжнародне бюро праці, 1996 р. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/
normativeinstru-ment/wcms_107800.pdf
МОП: Загальний огляд, 2006 р., параграф 194. http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661(2006)1B.pdf
Див NORMLEX: Загальний нагляд (КЕЗКР) МКТ, 99-та сесія, червень 2010 р.
Звіт V, Адміністрація праці та інспекція праці, Міжнародна конференція праці, 100-та сесія, червень 2011 р, параграф 331.
http://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_153918.pdf

Цей заклик до гармонізації не тільки підкреслює необхідність розвитку і зміцнення статистики
інспекції праці, а й чітко вказує на важливість співпраці між органами інспекції праці та
статистики, для посилення спроможності країн задля отримання значущих показників
інспекції праці.
У зв’язку з цим у сфері статистики інспекції праці слід дослідити і розробити ще багато питань,
зокрема:

Аби допомогти країнам продукувати та інтерпретувати статистичні дані, треба
гармонізувати та стандартизувати концепції. Використання єдиних понять, суб’єктів і
термінології сприятиме підвищенню ефективності процесів прийняття рішень і отриманню
точніших результатів.
Прийняття та реалізація стандартної методології статистики інспекції праці є життєво
важливими. В результаті визначення послідовного методологічного плану дій у цій сфері
інспекція праці як суб’єкт буде більш систематизованою та упорядкованою.
Завдяки вдосконаленню національної статистики інспекції праці уряди та соціальні
партнери будуть забезпечені найкращою інформацією про умови праці, можливі шляхи їх
покращення, а отже, і про дотримання трудового законодавства.
Використання єдиного набору показників і класифікаційної схеми для всіх показників
інспекції праці сприятиме аналізу національної статистики та допоможе краще оцінити
поточні потреби і вплив інспекції праці в кожній країні, а також у регіонах.
Система гармонізованої статистики інспекції праці також стане дієвою підтримкою
урядам у дотриманні ними своїх зобов’язань щодо звітування МОП про виконання вимог
ратифікованих конвенцій №81 і №129 та охоплення всієї необхідної інформації.
Система інспекції праці – важливий засіб досягнення ґендерної рівності на робочих
місцях, а також дотримання законодавства та захисту всіх працюючих чоловіків і жінок
відповідно до національного трудового законодавства. Для здійснення ґендерного
аналізу, адекватного потребам політики, простих статистичних даних та показників
з розбивкою за статтю недостатньо. Тому доречно також збирати статистичні дані,
наприклад, про кількість чоловіків і жінок інспекторів за країнами і роками, як це
передбачено Конвенціями №81 і №129. Такі показники сприятимуть порівнянню як
внутрішніх, так і міжнародних даних, а також виявленню змін з часом щодо складових
ґендерної рівності.
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1.3. ДІЇ МОП У ВІДПОВІДЬ
Як уже згадувалося вище, про відсутність гармонізованої статистики інспекції праці зазначалося
у Загальному звіті МОП щодо адміністрації праці та інспекції праці, який обговорювався на
100-й сесії Міжнародної конференції праці у червні 2011 року. У звіті також наголошується, що
загальна методологія компіляції даних служби інспекції праці «дозволить змістовно обмінюватися
інформацією, яка є важливим інструментом в процесі планування, програмування та оцінки
інспекційної діяльності»8.
Після конференції у листопаді 2011 року на 312-й сесії Адміністративної ради за підсумками
висновків адміністрації праці та інспекції праці було затверджено План дій. Він містить заклик
до Бюро розпочати поглиблене дослідження з метою запропонувати розробку ефективної
статистичної методології.
У відповідь на цей заклик у шести країнах9 було розпочато проект з метою визначення джерел,
що використовуються для збору статистичної інформації інспекції праці, інвентаризації концепцій
і визначень10, змінних, класифікаційних схем і систем кодування, а також розробки рекомендацій
щодо гармонізації статистики інспекції праці у цих пілотних країнах. З метою обговорення, яким
чином та в якій мірі наявні системи даних можливо адаптувати до уніфікованої методики, було
проведено національні тристоронні семінари.
Після тестування випробної методології було проаналізовано досвід пілотних країн,
систематизовано наявні статистичні дані по кожній країні, виявлено прогалини та потреби
у координації для проведення порівняльного дослідження, що могло б стати основою для
розроблення набору базових статистичних показників інспекції праці, які своєю чергою потрібні
для розробки політики, впровадження, моніторингу та оцінки національної системи інспекції праці.
Було також розроблено шаблони таблиць, які мають (щонайменше) готувати інспекції праці кожної
країни.
Ці показники розділено на показники контексту, ресурсів, виконаної роботи, а також ефективності
та якості.
У частині другій містяться основні результати та висновки цього проекту, а також презентується
методологія, запропонована для систематизації статистичних даних інспекції праці.
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Звіт V, Адміністрація праці та інспекція праці, параграф 332.

9

Коста-Рика, Молдова, Південна Африка, Шрі-Ланка, Оман та Україна. Країни обиралися на основі пріоритетних результатів країн у рамках
Програми та бюджету в рамках Результату 11, Показник 11.2 за 2012-2013 рр.

10

До концепцій входять, серед багатьох інших, такі поняття як інспектор праці, суб’єкт господарювання, зайняте населення, яке підлягає інспекції
праці, інспекційні заходи, нещасні випадки на виробництві, професійні травми та професійні захворювання.

2

ЗАПРОПОНОВАНА
МЕТОДОЛОГІЯ ЗБОРУ
І СИСТЕМАТИЗАЦІЇ
СТАТИСТИКИ ІНСПЕКЦІЇ
ПРАЦІ, ЩО ҐРУНТУЄТЬСЯ
НА РЕЗУЛЬТАТАХ
ДОСЛІДЖЕННЯ,
ПРОВЕДЕНОГО
В ШЕСТИ ПІЛОТНИХ
КРАЇНАХ

Як згадувалося в першій частині, у цього дослідження було дві мети: 1) розробити набір
показників, які дозволили б країнам робити порівняльне оцінювання продуктивності та
ефективності внутрішніх систем інспекції праці та визначати шляхи їх покращення;
2) оцінити наявні спроможності щодо збору статистичних даних інспекції праці з
метою забезпечення громадськості та відповідних державних установ надійними
статистичними даними, які не можуть бути зібрані з інших джерел. У наступних розділах
викладено результати і висновки, узагальнені на основі національного досвіду,
наведено цілісний і комплексний набір показників. Також пропонується відповідна
методика, яка дозволить країнам з різними моделями інспекції праці отримувати
значимий набір статистичних даних.

2.1. ЗАВДАННЯ
Стандартна методологія збору та обробки статистичних даних інспекції праці збудована
таким чином, щоб надати країнам із вузьким набором показників і заходів допомогу
в оцінюванні своєї системи інспекції праці. Дуже складно і важко дати кількісну
або якісну оцінку певної системи. Тому створення цілісної системи статистичних
показників щодо інспекції праці – вагомий крок у цьому напрямку. Таким чином, ця
статистична методологія напрацьована, аби полегшити оцінювання внутрішньої
системи інспекції праці, її продуктивності, ефективності та результативності, а також
прогресу, досягнутого в часі.
У цьому випадку статистика є інструментом: збирання, моніторинг та аналіз своєчасних,
достовірних, надійних даних із протоколів інспекції праці мають сприяти розробці
ефективних систем інспекції праці та визначенню їхніх функцій. Отримані статистичні дані
слід інтерпретувати з метою виявлення основних сфер, які треба вдосконалити або які
вимагають додаткових зусиль, а також заходів, що вже ефективно працюють.
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Із ширшого погляду головна мета цього дослідження полягала у розробленні методології,
завдяки якій країни могли б використовувати статистичні багатства своїх адміністративних
документів, котрі як джерела статистичних даних часто використовуються недостатньо,
конкретніше – протоколи інспекції праці. Системи інспекції праці перебувають у
привілейованому становищі у плані збору цінних даних, пов'язаних із ринком праці:
нещасні випадки, травми і захворювання, соціальний захист, не задекларована, дитяча та
примусова праця, батьківський захист, питання дискримінації, а також ті, що стосуються
відповідальності інспекції праці – страйки, профспілки, колективні переговори тощо. Деякі з
цих питань неможливо або важко досліджувати або вимірювати за допомогою традиційних
джерел статистичних даних (наприклад, опитування сімей або працівників установ), що знову
підкреслює важливість ведення документації інспекції праці для отримання статистичних
даних.
У реєстрах інспекції праці міститься інформація, що реєструється при виконанні її функцій
та відноситься до випадків (виробничого травматизму, невиплати заробітної плати тощо)
або до суб'єктів господарювання та їхніх характеристик (наприклад, підприємствапорушники, їх розмір і галузь господарювання, скаржники та їхня стать, вид порушення
тощо). Використання таких реєстрів як основи для статистики інспекції праці по суті не
вимагає подальшого збору даних (як у разі проведення досліджень), і в принципі вони
можуть містити інформацію про суб'єктів господарювання-порушників для побудови
таблиць. Однак важливо також розглянути питання про відмінності між концептуальними
визначеннями цільових і фактичних змінних.
У країнах із слаборозвиненою національною системою статистики та нерегулярними
перевірками домашніх господарств або установ для збору основної інформації, що стосується
статистики праці, адміністративні документи інспекцій праці є цінним джерелом інформації.
Таким країнам це дослідження та запропонована методологія дають можливість отримати
через інспекцію праці деякі основні статистичні дані, котрі поки що неможливо дістати іншим
шляхом.
З огляду на зазначені вище причини, гармонізована статистична методологія допомагає
зміцнити і посилити національну систему інспекції праці країни та має додаткову цінність,
оскільки дозволяє порівнювати міжнародні дані. Нині статистику інспекції праці різних країн
практично неможливо порівняти внаслідок використання різних концепцій, визначень,
класифікацій, критеріїв розбивки, інструментів збору даних, процедур тощо. Статистичні дані,
підготовлені країнами відповідно до спільної методології з дотриманням спільних керівних
принципів (які представлені в цьому звіті) необхідні як індивідуально для кожної країни, так
і для порівнянь між ними.

2.2. ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ
Основною проблемою, що стримує розвиток системи послідовних і узгоджених статистичних
даних інспекції праці в різних країнах та унеможливлює порівняння інформації на міжнародному
рівні, є використання різних концепцій, визначень і важливих питань переважно через відсутність
чітко встановлених або узгоджених на міжнародному рівні визначень. На основі даних, отриманих
у шести пілотних країнах, а також на основі методологічного досвіду МОП у цій сфері, нижче
наводяться основні поняття, пов'язані зі статистикою інспекції праці, разом із визначеннями, а
також основні суб'єкти та класифікації, які застосовуються для адекватного описання систем за
допомогою статистичних даних.

2.2.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
а.
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Суб'єкти господарювання: Всі фізичні місця, де здійснюються виробнича діяльність
(формальна чи неформальна), виробництво товарів та/або надання послуг, які будуть
продаватися на ринку, або товарів для власного використання (робочі місця, заводи,
сільськогосподарські підприємства або холдинги, приміщення, установи, підприємства,
домашні господарства, компанії тощо).

Перші відвідування

Інспекційні відвідування

Інспекційні
відвідування
з метою
превенції

Контрольні
відвідування
Інше

Превенційні/ консультативні послуги

Інспекційні заходи

Розгляд документації
Інше
Перші відвідування

Інспекційні
відвідування
з метою
реагування
(у відповідь
на офіційну
скаргу
чи повідомлення)

Інспекційні відвідування

Контрольні
відвідування
Інше

Превенційні/ консультативні послуги
Розгляд документації
Інше
Інше

б.

Суб’єкти господарювання, які підлягають інспекції праці: суб’єкти господарювання,
які підлягають інспекції праці, відповідно до національного законодавства.

в.

Зайняте населення: концепція «зайняте населення» стосується офіційних даних про
зайнятість, які публікуються країною. Вони можуть ґрунтуватися на поточному міжнародному
визначенні (згідно з резолюцією, прийнятою на 19-й Міжнародній конференції статистиків
праці)11, відповідно до якого зайняте населення включає всіх осіб працездатного віку, котрі
протягом короткого звітного періоду займалися будь-якою діяльністю для виробництва
товарів або наданням послуг в обмін на оплату або прибуток. Сюди входять (а) зайняті особи
«на роботі», тобто, ті хто працював на роботі, принаймні, одну годину; (б) зайняті особи «не
на роботі» через тимчасову відсутність на роботі або специфіку організації робочого часу
(наприклад, позмінна робота, гнучкий графік і відгул за понаднормову працю).

г.

Зайняте населення, охоплене інспекцією праці: особи, які працюють на суб’єктах
господарювання, що підлягають інспекції праці, відповідно до національного законодавства
(приклади можливих винятків: працівники державного сектора, самостійно зайняті працівники12,
домашні працівники тощо).

ґ.

Зайняте населення, зареєстроване в системі соціального забезпечення або
національного страхування: зайняті особи, зареєстровані у системі соціального
забезпечення або в іншій відповідній системі, які роблять періодичні внески за рахунок своїх
трудових відносин (за винятком безробітних, що залишаються в системі).

11

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/
WCMS_230304/lang--en/index.htm

12

Відповідно до визначення останньої Міжнародної класифікації статусу зайнятості (МКСЗ-93), самостійно зайнятий працівник – це особа, яка керує
своїм власним підприємством, або самостійно займається професією або торгівлею і не користується працею найманих працівників.
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д.

Порушення: будь-яке порушення умов праці або стандартів безпеки та гігієни праці
відповідно до національних законів і правил.

е.

Інспекційний захід: виконання одним або кількома інспекторами однозначного і
чіткого заходу – як з метою превенції, так і реагування – для визначення дотримання
трудового законодавства. Інспекційні заходи включають в себе інспекційні відвідування,
профілактичні або консультаційні послуги, перевірку документів та, серед інших
можливих дій, процедури.
i.

Інспекційний захід з метою превенції: виконується одним або кількома інспекторами
з ініціативи відповідального міністерства або відомства в рамках своїх програмних
завдань або заходів.

ii.

Інспекційний захід з метою реагування: виконується одним або кількома інспекторами
у відповідь на повідомлення, скаргу, прохання чи інше сповіщення.

є.

Інспекційне відвідування: інспекційне відвідування суб’єкта господарювання
одним або кількома інспекторами особисто для перевірки дотримання трудового
законодавства. Інспекційне відвідування – це спеціальний вид інспекційного заходу.

ж.

Матеріальне забезпечення інспекції праці:
i.

Комп’ютери у розпорядженні інспекторів праці: робочі комп’ютери у розпорядженні
інспекторів для виконання їхніх функцій. Їх можуть використовувати й інші підрозділи
того ж таки міністерства або відомства.

ii.

Технічне оснащення у розпорядженні інспекторів праці: устаткування для
інспекторів праці для виконання їхніх функцій, у тому числі вимірювальні та
випробувальні прилади (наприклад, сонометри, прилади вимірювання якості
повітря, термометри, прилади для виявлення вібрації тощо), а також засоби
індивідуального захисту.

iii. Транспортні засоби у розпорядженні інспекторів праці: оперативні транспортні
засоби (автомобілі), за допомогою яких інспектори праці можуть здійснювати
відвідування. Можуть використовуватися спільно з іншими підрозділами того ж
таки міністерства або відомства.
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з.

Управління інспекції праці: фізичний простір у розпорядженні міністерства праці
або відповідного органу, який використовується як офіс інспекторами праці для
виконання їхніх функцій. Може використовуватися спільно з іншими підрозділами того
ж таки міністерства або відомства.

і.

Інспектор праці: державна посадова особа (чоловіки і жінки), призначена або
прийнята на посаду інспектора праці (в тому числі субінспектора, контролера праці
або аналогічних категорій), яка виконує консультаційні, контрольні та моніторингові
обов'язки відповідно до законів та правил про працю і несе відповідальність за
застосування санкцій у разі порушення.

ї.

Повідомлення, через яке здійснюється
інспекційний захід з метою реагування:
i.

Офіційна скарга: повідомлення про порушення трудового законодавства
на ім'я відповідного органу працівником, особою від імені працівника,
групою працівників або об'єднанням, роботодавцем або будь-якою особою,
уповноваженою законом. У результаті такої скарги можливий інспекційний
захід з метою реагування.

ii.

Повідомлення: інформування відповідного органу про виробничу травму або
нещасний випадок, що впливає на безпеку і здоров'я працівників, або будь-який
інший факт, роботодавцем або іншою особою або органом, які, згідно із законом,
повинні повідомляти про такі випадки. В результаті такого звіту можливий
інспекційний захід з метою реагування.

Нещасний випадок на виробництві13: несподіваний і незапланований випадок, у тому
числі акт насильства, що трапляється при виконанні роботи або у зв'язку з нею та спричиняє
травму, хворобу або смерть одного або кількох працівників.

й.

Дорожні, транспортні або дорожньо-транспортні пригоди, в яких працівники отримують
травми і які трапляються при виконанні роботи або у зв'язку з нею, тобто під час
здійснення господарської діяльності, або на роботі, або під час виконання завдання
роботодавця, вважаються нещасними випадками на виробництві. Нещасні випадки
поділяють на смертельні та несмертельні. Також може збиратися інформацію про
"небезпечні випадки"14.
к.

Виробнича травма15: будь-яке тілесне ушкодження, хвороба або смерть у результаті
нещасного випадку. Випадок виробничої травми – це випадок, коли один працівник
зазнає виробничої травми в результаті одного нещасного випадку. Виробничі травми
мають групуватися на смертельні (в результаті нещасних випадків на виробництві та
якщо смерть настала протягом одного року від дня аварії) та несмертельні травми
(з утратою робочого часу).

л.

Професійне захворювання16: захворювання, яке виникає в результаті дії протягом
певного періоду часу чинників ризику, пов'язаних із трудовою діяльністю, і тому
відрізняється від професійної травми. По змозі професійні захворювання поділяються
так, як зазначено вище.

м.

Санкція: покарання, що накладається за виявлене порушення (наприклад, штраф,
припинення роботи, вилучення ліцензії, закриття, тюремне ув'язнення тощо).

i.

Штраф за порушення: грошовий штраф у національній валюті, що накладається в
результаті виявлення порушення.
ii.

Тюремне ув'язнення: позбавлення волі з утриманням у в'язниці або подібній установі за
рішенням суду.

iii. Інші санкції: покарання різного характеру, які накладаються через порушення трудового
законодавства, наприклад, призупинення робіт, негативне висвітлення в СМІ,
призупинення або відкликання ліцензії.

2.2.2. КАТЕГОРІЇ ПОДІЛУ І КЛАСИФІКАЦІЇ
а.

Адміністративний регіон: залежить від адміністративного устрою кожної країни (наприклад,
штат, область, район тощо).

б.

Інституційний сектор: державний, приватний або інший юридично визначений сектор, що
підлягає інспекції праці відповідно до національних умов.

в.

Галузь господарської діяльності: конкретна галузь, як це визначено в
останній Міжнародній стандартній галузевій класифікації всіх видів господарської
діяльності (МСГК, ред. 4) 17 на мінімально можливому рівні поділу або, принаймні, на
рівні двозначної класифікації.

13

Відповідно до визначення, викладеного у Резолюції, ухваленій на 16-й Міжнародній конференції статистиків праці http://www.ilo.org/global/statisticsand-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-la-bour-statisticians/WCMS_087528/lang--en/index.htm

14

Як визначено Протоколом 2002 року Конвенції про безпеку й гігієну праці, 1981 р. http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::
NO::P12100_ILO_CODE:P155

15

Відповідно до визначення, викладеного в Резолюції, ухваленій на 16-й Міжнародній конференції статистиків праці http://www.ilo.org/global/statisticsand-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-la-bour-statisticians/WCMS_087528/lang--en/index.htm

16
17

Там же.
Див. структури і таблиці відповідності Міжнародної стандартної галузевої класифікації всіх видів економічної діяльності, ред. 4, за посиланням
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp
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г.

Розмір підприємства: у діапазонах чисельності зайнятих працівників з використанням
якомога вужчих смуг, в ідеалі: [1-4], [5-19], [20-49], [50-99], [100-499], [500-999], [1000+]. Аби
полегшити вивчення мікро-, малих та середніх підприємств, слід використовувати вужчі
розмірні смуги. Статистичні дані, отримані за допомогою вузьких смуг, при потребі завжди
згодом можна об'єднати в ширші діапазони. "Невідома категорія" не дозволяється18.

ґ.

Рід занять: відповідно до визначення останньої Міжнародної стандартної класифікації
професій (ISCO-08)19, на найнижчому можливому рівні поділу або, принаймні, на рівні
двозначної класифікації.

д.

Вік: в ідеалі у вікових групах по 5 років, починаючи з 15 років (або мінімального віку, який
використовується для визначення чисельності працездатного населення у статистичних
цілях): [10-14] (тільки якщо мінімальний вік нижче 15 років), [15-19], [20-24], [25-29], [30-34],
[35-39], [40-44], [45-49], [50-54], [55-59], [60-64], [65-69], [70+].

е.

Стать: чоловік, жінка. "Невідома категорія" не дозволяється.

є.

Статус зайнятості: відповідно до визначення останньої Міжнародної класифікації
статусу зайнятості (МСКЗ-93)20: наймані працівники, роботодавці, самостійно зайняті,
члени виробничих кооперативів, неоплачувані сімейні працівники, працівники, що не
класифікуються. Якщо немає такої змоги, доцільно принаймні поділяти загальну зайнятість
на оплачувану (працівники) і самостійну (решта категорій).

ж.

Спеціальність інспектора праці: загальна, умови праці та зайнятості, безпека та гігієна,
соціальне забезпечення, сільське господарство, внутрішньогалузеві, інші спеціальності.

з.

Вид інспекційного заходу: відвідування (з метою превенції або реагування), інші заходи
(аналіз документів, консультації з іншими установами, консультативні послуги тощо).

і.

Вид інспекційного відвідування: перше відвідування, контрольне відвідування, інше.
При потребі також: відвідування з повідомленням, відвідування без повідомлення.

ї.

Кількість призначених інспекторів: 1, 2, [3-5], більше 5.

й.

Тип скаржника:
i.

Сам (а) працівник/працівниця

ii.

Особа від імені працівника (працівників)

iii. Організація працівників
iv.

Роботодавець

v.

Організація роботодавців

vi. Будь-яка інша особа або установа, що визнаються законом.
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18

Див. останні міжнародні Рекомендації для статистики промисловості (IRIS-2008 за посиланням http://unstats.un.org/unsd/industry/guidelines.asp

19

Міжнародна стандартна класифікація структури професій, визначення груп і таблиці відповідності http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf

20

Як визначено Постановою про міжнародну класифікацію статусу зайнятості (МКСЗ), прийнятою на 15-й Міжнародній конференції статистиків
праці, за посиланням http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-oflabour-statisticians/WCMS_087562/lang--en/index.htm

к.

Причини повідомлення про скарги або звіти (категорії можуть бути більш
спеціальними залежно від національних обставин):
1. Основна причина офіційної скарги:
i.

Невиплата заробітної плати

ii.

Недотримання вимог щодо мінімальної заробітної плати

iii. Понаднормовий робочий час
iv.

Відсутність відповідного щотижневого відпочинку

v.

Порушення права на щорічну відпустку або відпочинок у святкові дні

vi. Порушення в галузі безпеки і гігієни праці, зокрема, використання небезпечних
матеріалів або речовин (у т. ч. в сільському господарстві)
vii. Незадекларована праця
viii. Нестандартні форми зайнятості
ix. Дискримінація будь-якого виду (за статтю, етнічним походженням, релігією, інвалідністю
тощо)
х.

Цькування і домагання, у т. ч. сексуальні домагання

xi. Недотримання обов’язкового звітування до компетентного органу про нещасні випадки
або захворювання, травми або будь-які інші подібні випадки
хii. Небезпечні чи інші найгірші форми дитячої праці21
хiii. Примусова праця22
хiv. Порушення батьківського захисту
xv. Неправомірне припинення зайнятості або звільнення
хvi. Порушення свободи об’єднань або антипрофспілкова діяльність
хvii. Відсутність адекватної професійної підготовки
xviii. Інше
2. Основна причина для повідомлення:
i.

Виробничі травми та нещасні випадки

ii.

Професійні захворювання

iii. Незадекларована праця
iv.

Незаконні форми трудового договору

v.

Несприятливі умови праці

vi. Порушення стандартів, що стосуються трудових відносин
vii. Інше
л.

Кількість виявлених порушень: 0, 1, 2, [3-5], [6-10], більше 10.

21

Як визначено у Резолюції про статистику дитячої праці, прийнятій на 18-й Міжнародній конференції статистиків праці, за посиланням http://www.
ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_112458/
lang-en/index.htm

22

Як визначено у статті 2 Конвенції про примусову працю, 1930 р. (№29) http://www.ilo.org/dyn/normlex/ en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::
P12100_ILO_CODE:C029
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м.

Виявлені порушення (категорії можуть бути більш специфічними залежно від
національного контексту), за основним видом порушення:
i.

Невиплата заробітної плати

ii.

Недотримання вимог щодо мінімальної заробітної плати (може бути за секторами)

iii. Понаднормовий робочий час
iv.

Порушення в галузі безпеки і гігієни праці, зокрема, використання небезпечних
матеріалів або речовин (у т. ч. в сільському господарстві)

v.

Незадекларована праця

vi. Трудова угода
vii. Дискримінація
viii. Цькування і домагання, зокрема сексуальні домагання
ix. Ненадання обов’язкових звітів до компетентного органу про нещасні випадки або
захворювання, травми або будь-які інші подібні випадки
х.

Небезпечні чи інші найгірші форми дитячої праці

xi. Примусова праця
хii. Інше
н.

Статус порушень: повністю усунені порушення23, частково усунені порушення, неусунені
порушення.

о.

Статус покарання: покарання накладені й зазнані один раз, покарання накладені й зазнані
більше, ніж один раз, покарання накладені, але не зазнані протягом певного терміну один
раз, покарання накладені, але не зазнані протягом певного терміну більше, ніж один раз.

п.

Штрафи: суми штрафів, що накладаються відповідно до діапазонів грошових сум, які
визначаються у національній валюті відповідно до національних умов, варіюються від
мінімальних до максимальних.

2.3 ЗБІР ДАНИХ
Завдяки інспекційним заходам інспекції праці легко отримують доступ до великого обсягу
важливої інформації, але для того, щоб нею можна було користуватися в цілях статистики, її треба
обробити, тобто адміністративний реєстр даних має перетворитися на статистичну документацію,
що забезпечує якість даних. Якість можна покращити, якщо врахувати основні аспекти процесів
збору і витягу даних, представлених нижче.

2.3.1. МЕТОДИ І ПРОЦЕДУРИ ЗБОРУ І ВИТЯГУ ДАНИХ
Інспектори праці перебувають у привілейованому становищі з погляду збору корисних даних
на теми, пов'язані з трудовою діяльністю. Навіть якщо їхня основна діяльність не пов’язана зі
статистикою, саме вони виконують польові роботи у процесі збору даних. Значною мірою
завдяки відвідуванням суб'єктів господарювання (робочих місць) та здійсненню інспекційних
заходів інспектори реалізують потенціал інспекції праці щодо отримання відповідної інформації у
статистичних цілях.
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Це стосується усунення порушень в умовах, встановлених інспекторами праці (в межах терміну, встановленого для усунення порушення).
Коли період, установлений для усунення порушення, збігається зі звітним періодом отриманої статистики (для цілей запропонованої методології
– календарний рік), для встановленого порушення може бути долучено додаткову категорію (наприклад, "порушення за поточний рік" або
"порушення за попередній рік").

Для складання адміністративних протоколів, що є частиною адміністративної документації, дані та
інформація компілюються. Ці реєстри створюються в адміністративних, а не статистичних цілях,
але завдяки своєму характеру вони стають безмежним джерелом статистичних даних про суб'єкти
та їх обсяги. Щоб адміністративні реєстри (в нашому випадку – реєстри інспекції праці) могли бути
також джерелом вірогідної статистики, вони мають відповідати певним вимогам та умовам, що
перетворює їх на статистичну документацію24.
По-перше, зібрана інформація має бути релевантна, тобто, зібрані дані повинні відповідати
певному виду бажаної статистичної інформації. Крім того, дані реєстрів мають бути якомога
точнішими.
По-друге, реєстри мають бути повні та комплексні. Тобто до таких реєстрів (регіону, галузі,
країни тощо) включаються всі суб'єкти (наприклад, фізичні особи або суб'єкти господарювання),
інформація про кожен суб'єкт повинна бути повна. Суб'єкти не можуть бути відсутні або
повторюватися, також не можуть бути відсутні будь-які інші важливі змінні або інформація про
суб'єкт. В ідеалі кожен суб'єкт у реєстрі має унікальну ідентифікацію завдяки наявній про нього
інформації.
Прив'язка до часу має особливе значення для отримання статистичних даних з адміністративних
реєстрів. Необхідно завжди якнайточніше реєструвати дати подій (інспекційних відвідувань,
накладання санкцій, подання скарг тощо), а також дати реєстрації (коли інформацію була занесено
до реєстру).
Дані реєстру мають бути легкодоступні та зберігатися у форматі, який відповідає його використанню
для статистичних цілей, наприклад, бази даних. Належний формат реєстру сприятиме й
регулярному оновленню даних.
Зробити витяг даних з цих реєстрів можна на різних етапах процесу. Отримані з реєстрів статистичні
дані можуть знадобитися на всіх етапах інспекції, при цьому мають використовуватися порівняльні
поняття, одиниці тощо.
Збиранням даних займаються передусім інспектори праці, тому саме вони повинні гарантувати
виконання належних умов. Однак з огляду на те, що збір даних не є для них основною функцією,
вони мають дістати адекватну базову статистичну підготовку. Вона має охоплювати такі теми:
процедури збору даних, систематична реєстрація інформації, якість даних, процедура щодо
відсутніх значень тощо.
Для забезпечення якості статистичних даних, отриманих із протоколів інспекції праці, діють
спеціальні механізми. Наприклад, у випадках, коли на початковому етапі збору використовується
ІТ-обладнання, деякі країни запровадили систему, яка не дозволяє інспекторам перейти до
наступного кроку, поки кожну частину інформації, необхідну на попередньому етапі, не буде
повністю завершено.

2.3.2. ПЕРЕВІРКИ ЯКОСТІ ДАНИХ
Для валідації отриманих статистичних даних необхідно проводити перевірку якості. Вона має
проводитися на декількох етапах процесу отримання даних, принаймні на двох: забезпечення
якості первинних даних, тобто тих, що були зібрані і внесені до реєстру, а також забезпечення
якості статистичних даних, що надаються на виході.
Для виправлення помилок, які виникають при ручному введенні даних або для ідентифікації
непослідовних цифр слід виконувати базові перевірки узгодженості, наприклад, перевірити,
чи підсумкові значення дорівнюють сумі всіх категорій – або чи у відповідних категоріях немає
негативних значень. Також для деяких тісно пов'язаних змінних одна з них не може бути більшою,
ніж інша, або ніж певне значення. В інших випадках, результати мають бути однакові (наприклад,
кількість відвіданих суб'єктів господарювання має дорівнювати кількості проведених перших
відвідувань).
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Подальша перевірка може включати розрахунок відповідних коефіцієнтів або відсотків і перевірку
дотримання меж очікуваного діапазону, а також підтвердження, що жодні значення не перевищують
100%, де це неможливо.
Отримані статистичні дані, наприклад, про кількість задекларованих нещасних випадків на
виробництві або страйків слід також порівняти з даними, отриманими з інших джерел (якщо такі
наявні), при цьому необхідно вивчити тенденції різних змінних. Може бути корисною співпраця
з національним статистичним управлінням, оскільки дає можливість порівняти оцінки з різних
джерел та узгодити їх шляхом коригування на відмінності, які можуть бути зумовлені застосованою
методологією або відмінностями у вибірках населення.

2.3.3. ЕЛЕМЕНТИ ЗБОРУ ДАНИХ
Відповідно до конвенцій №81 і №129, зібрані дані мають щонайменше охоплювати інформацію
про працівників інспекції праці, робочі місця, які підлягають інспекції, та відповідну кількість
співробітників на них, інспекційні відвідування, порушення і санкції, порушення, про які було
повідомлено компетентні органи, нещасні випадки на виробництві, професійні травми і професійні
захворювання.
Крім цього, статистичні дані мають охоплювати всі аспекти інспекції праці, тобто проведену
діяльність, наявне обладнання та ресурси, отримані результати, ефективність виконаних завдань,
загальну результативність тощо.
Елементи збору даних в ідеалі також включають в себе широке коло питань, які не пов'язані
безпосередньо з інспекцією праці, але мають важливе значення для моніторингу ринку праці:
рівень зайнятості (а також робочі місця і працівники), види трудових угод, дохід (недостатній дохід,
невиплата заробітної плати тощо), робочий час (наднормовий робочий час, наднормова робота,
різні види робочого часу, приміром, робота на виклик, нічні зміни тощо), соціальний захист, охорона
материнства, дитяча праця, примусова праця тощо.
Залежно від національних умов інспекція праці може нести відповідальність за реєстрацію (усіх
або деяких) видів промислових конфліктів (страйки, локаути, сповільнення темпів роботи). Мають
реєструватися важливі види інформації, наприклад, причини конфліктів, їх тривалість, групи
працівників, котрі беруть участь (безпосередні, опосередковані учасники, та ті, що зазвичай не
беруть участі, але на чию роботу в суб’єкті господарювання це має вплив), стать, а також стандартні
змінні суб’єкта господарювання. Прийняття методології, яка використовується у статистичній
системі виробничих відносин, дозволить забезпечити кращі результати.
Система інспекції праці повинна сприяти досягненню ґендерної рівності шляхом розуміння
становища чоловіків порівняно зі становищем жінок на основі результатів діяльності інспекції
праці, обробки цих даних та їх захисту відповідно до національних законів про працю. Статистичні
дані та показники інспекції праці мають включати ґендерний аналіз, який задовольняє конкретні
потреби і підходи у сфері політики. Також повинні реєструватися випадки сексуальних або інших
домагань до чоловіків або жінок. Із належним чином підготовлених протоколів інспекції праці
видно, чи насправді чоловіки травмуються частіше, ніж жінки, і чи ці травми мають інший характер,
ніж травми жінок; чи заняття, в яких переважають жінки, і залежні роботи з повторюваними
завданнями викликають таку саму кількість професійних травм – але менш помітну; чи надмірна
тривалість робочого часу або понаднормові роботи стосуються працівників обох статей. Крім
того, протоколи інспекції праці, які не містять усіх необхідних даних щодо статі для найповнішого
охоплення (наприклад, види порушень, класифікація категорій і розмірів установ), не підходять
для аналізу проблем дискримінації за ознакою статі.
Перелік тем, охоплених статистикою інспекції праці, залежить від національних особливостей
системи інспекції праці та процедур на місцях, але він завжди має бути якнайповніший. Можуть
створюватися узагальнені набори даних, аби забезпечити достатню статистику для задоволення
основних потреб користувачів інспекції праці, а також великі масиви даних, які вимагають
додаткових ресурсів та обробки для груп користувачів або для інституційного використання.
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2.3.4. НЕОБХІДНІСТЬ СПІВПРАЦІ МІЖ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ АГЕНЦІЯМИ ТА УСТАНОВАМИ
Аби отримати максимально повний та комплексний реєстр інспекції праці, з якого можна
взяти відповідну статистику, слід скоординувати зусилля з усіма відповідними урядовими
установами, зокрема з національним статистичним управлінням. Всі установи, що займаються
такими питаннями, повинні співпрацювати і ділитися своїми базами даних (наскільки це
дозволяють угоди про конфіденційність та безпеку), оскільки дуже часто одна установа може
мати інформацію, цінну для іншої установи, якої немає у останньої, і навпаки. Міністерства
праці, охорони здоров’я, соціального забезпечення, оподаткування, імміграції та національне
статистичне управління – всі мають дані, які можуть становити інтерес для інших установ (до
яких у них інколи ускладнено доступ). Таким чином, вони повинні тісно співпрацювати, коли
йдеться про статистику із зазначених вище тем.
Для вирішення проблеми недостатньої звітності до компетентного органу або питання
відмінностей у звітності до різних установ (коли, наприклад, роботодавці зобов’язані повідомити
про нещасні випадки міністерство праці, а працівники повідомляють про них до відповідних
органів соціального забезпечення або страхових установ, щоб отримати компенсацію, внаслідок
чого цифри з двох інстанцій можуть відрізнятися), було б ідеально створити єдину базу даних,
або принаймні організувати тісну співпрацю між установами з використанням єдиних понять і
змінних.
Така систематизована постійна співпраця з метою отримання статистики на основі реєстрів
інспекції праці має підтримуватися державними зобов’язаннями на найвищому рівні.

2.3.5. НЕОБХІДНІСТЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ
ПРОЦЕДУРИ ЗБОРУ ТА ВИТЯГУ ІНФОРМАЦІЇ
Загальний висновок, який спостерігається у всіх пілотних країнах, стосується переваг
модернізації устаткування, що перебуває у розпорядженні інспекторів праці. Було
модернізовано обладнання, як використовується інспекторами праці в полі та система
реєстрації, що використовується для створення протоколів інспекції.
З погляду статистики якість даних можна значно покращити за рахунок максимально можливої
мінімізації їх ручного введення на кожному етапі реєстрації. Систематизація процедур збору
даних та використання електронних пристроїв допоможуть зменшити вплив транскрипційних
або друкарських помилок. Забезпечення інспекторів праці в полі цими пристроями дозволить
відмовитися від етапу введення даних третіми особами, повністю виключити помилки, що
виникають у ході цього процесу, та забезпечити підвищення ефективності.
Крім того, експлуатація електронних (бажано, онлайн) систем допомагає значно прискорити
процес виробництва статистичних даних, оскільки вони легко й одразу надходять у
розпорядження компетентних органів. Часові періоди між етапами скорочуються.
Запис усієї зібраної інформації в електронному форматі також полегшує використання,
аналіз та інтерпретацію статистичних даних. В електронній базі користувачі можуть робити
запити, які вони вважають корисними для свого аналізу.
Переваги сучасного обладнання і процесів стосуються не тільки до статистики. Забезпечення
інспекторів праці на виїзді електронними й мобільними пристроями зі зручним постійним
доступом до інтернету та ведення загального реєстру в електронному форматі дозволить
системі інспекції праці реагувати швидше й ефективніше. Інформація своєчасно надходитиме
до відповідних осіб, які зможуть швидше діяти на її основі (наприклад, повідомлення
про реєстрацію працівників у сфері соціального забезпечення, про нещасні випадки та
попередньо накладені санкції). Автоматизація процесу обробки всіх форм і процедур звітності
прискорює надання послуг та виконання завдань. Вона також дозволяє скоротити витрати
й усунути ризики помилок порівняно з ручними системами. При використанні процедур з
ручною обробкою документів на паперових носіях, реєстрація, перегляд та аналіз інформації
є дуже трудомісткими. Крім того, реєстри в паперовому форматі легко пошкоджуються та
знищуються.
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2.4. ЗАПРОПОНОВАНІ ПОКАЗНИКИ І ЗАХОДИ
ТА ВІДПОВІДНІ БАЖАНІ ВИДИ ПОДІЛУ
Для цілей реєстрації та міжнародного порівняння — а також для сприяння вивченню тенденцій
протягом тривалих періодів часу — в запропонованій методології застосовуються річні показники
і значення, тобто ті, що стосуються календарного року. Залежно від особливостей кожного
конкретного показника, річні показники можуть бути середньорічними, зібраними в різні моменти
протягом року (наприклад, середньорічний показник, виведений із чотирьох квартальних або
дванадцяти щомісячних), сумарними числами, зареєстрованими протягом усього року, або
даними, які спостерігалися в один момент часу (в ідеалі — на кінець календарного року) тощо.
З метою здійснення моніторингу діяльності в поточному періоді, інспекції праці або відповідне
міністерство, крім щорічних показників, можуть бути зацікавлені у зборі короткострокових
показників (щомісячних або щоквартальних).
На основі передового досвіду, отриманого в рамках національних досліджень, що проводилися
в шести пілотних країнах, у нашій методології пропонується базовий набір рекомендованих
показників. Достатньо гнучкі, аби задовольнити потреби й особливості систем інспекції праці в
різних країнах, вони поділяються на чотири основні групи: показники контексту, показники ресурсів,
показники виконаної роботи, показники ефективності та якості.
Досвід підкреслив важливість національних особливостей, а також статистичних даних, які можуть
бути отримані з урахуванням цих особливостей. Тому в цьому розділі надаються й додаткові
показники, які становлять інтерес для країн залежно від національного контексту.

2.4.1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
Контекстні показники
Ці показники дозволяють визначити національний контекст, у якому функціонує інспекція праці, з
урахуванням особливостей кожної країни.
Зайнятість та суб'єкти господарювання
Загальна кількість зайнятих осіб, поділ за:
Статтю
Віком
Регіонами країни25
Інституційними секторами
Основними професійними групами
Галузями господарської діяльності
Статусом зайнятості

25
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Стосується адміністративної одиниці країни.

Загальна кількість працівників, поділ за26:
Статтю
Віком
Регіонами країни
Інституційними секторами
Основними професійними групами
Галузями господарської діяльності
Розміром підприємства

Кількість суб'єктів господарювання, поділ за:
Регіонами країни
Інституційними секторами
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємства

Охоплення соціальним забезпеченням
Зайняте населення, зареєстроване в системі соціального забезпечення, поділ за:
Статтю
Віком
Регіонами країни
Інституційними секторами
Основними професійними групами
Галузями господарської діяльності
Статусом зайнятості
Розмірами підприємства

Охоплення інспекції праці
Зайняте населення, охоплене інспекцією праці, поділ за:
Статтю
Регіонами країни
Інституційними секторами
Галузями господарської діяльності
Статусом зайнятості

26

Відмінність між загальною зайнятістю і найманими працівниками відповідно до останньої Міжнародної класифікації статусу зайнятості
(МКСЗ-93), якою встановлюється, що зайнятість відноситься до оплачуваної зайнятості (працівники) і самостійної зайнятості (решта категорій)
разом (http://laborsta.ilo.org/applv8/data/icsee.html#ICSE-93).
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Кількість працівників, охоплених інспекцією праці, поділ за:
Статтю
Регіонами країни
Інституційними секторами
Галузями господарської діяльності

Кількість суб'єктів господарювання, які підлягають інспекції, поділ за:
Регіонами країни
Інституційними секторами
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємства

Нещасні випадки на виробництві
Кількість повідомлень про нещасні випадки27, поділ за:
Смертельними/несмертельними
Галузями господарської діяльності

Частка повідомлень про смертельні й несмертельні нещасні випадки на виробництві за
кожною галуззю господарської діяльності, в загальній кількості повідомлених нещасних
випадків.
Повідомлення про смертельні нещасні випадки в даній галузі господарської діяльності
Загальна кількість повідомлень про смертельні нещасні випадки

Повідомлення про несмертельні нещасні випадки на виробництві
в даній галузі господарської діяльності
Загальна кількість повідомлень про несмертельні нещасні випадки

Повідомлення про випадки виробничого травматизму, поділ за:
Статтю
Віком
Смертельними/несмертельними
Галузями господарської діяльності

27
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Це передбачає повідомлення до компетентного органу.

х 100

х 100

Частка жінок у повідомлених смертельних та несмертельних випадках виробничого
травматизму за галузями господарської діяльності.
Повідомлення про смертельні випадки виробничого травматизму
в даній галузі господарської діяльності
Загальна кількість повідомлень про смертельні випадки виробничого травматизму
Повідомлення про несмертельні випадки виробничого травматизму
в даній галузі господарської діяльності
Загальна кількість повідомлень про несмертельні випадки виробничого травматизму

х 100

х 100

Частка повідомлень про смертельні та несмертельні випадки травматизму для кожної
галузі господарської діяльності в загальній кількості повідомлень про нещасні випадки
Повідомлення про смертельні випадки травматизму
Загальна кількість годин, відпрацьованих працівниками у контрольній групі

х 1000000

Повідомлення про несмертельні випадки травматизму
Загальна кількість годин, відпрацьованих працівниками у контрольній групі

х 1000000

Коефіцієнт частоти смертельних і несмертельних випадків виробничого травматизму з
поділом за галузями господарської діяльності
Повідомлення про несмертельні випадки травматизму
Загальна кількість працівників у контрольній групі

х 100000

Повідомлення про смертельні випадки травматизму
Загальна кількість працівників у контрольній групі

х 100000

Професійні захворювання
Кількість повідомлень про професійні захворювання28, поділ за:
Статтю
Віком
Смертельними/несмертельними
Галузями господарської діяльності

28

Це передбачає повідомлення до компетентного органу.
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Страйки і локаути
Кількість поточних страйків і локаутів29, поділ за галузями господарської діяльності.
Кількість працівників, які беруть участь у страйках і локаутах, поділ за галузями
господарської діяльності.

Показники ресурсів
Ці статистичні дані дозволяють кількісно оцінити і вивчити еволюцію ресурсів, що їх інспекція праці
має у розпорядженні для виконання своїх завдань. Ці показники дають змогу оцінити людські та
фінансові ресурсів, а також наявні офісів та обладнання.

Людські ресурси
Кількість інспекторів праці30, поділ за:
Статтю
Регіонами країни
Спеціальностями
Ієрархічним рівнем

Кількість адміністративних співробітників, що підтримують інспекції, поділ за регіонами країни.

Кількість інспекторів на31:
100 000 зайнятих осіб, які підлягають інспекції праці
Кількість інспекторів праці
Зайняте населення, охоплене інспекцією праці

х 100000

100 000 працюючих осіб
Кількість інспекторів праці
Зайняте населення

х 100000

100 000 найманих працівників
Кількість інспекторів праці
Загальна кількість найманих працівників
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х 100000

29

За наявності даних сюди мають входити як страйки, так і локаути, котрі розпочалися протягом звітного періоду, а також ті, що почалися раніше,
але тривали протягом звітного періоду.

30

Імовірно, найбільш точною і відповідною одиницею тут буде еквівалент повної зайнятості для цілей порівняння на міжнародному рівні. Проте
далеко не всі країни його використовують, тож доцільнішим видається дотримуватися практики, прийнятої у більшості країн, і вимірювати кількість
інспекторів праці в особах.

31

Для трьох типів кількості інспекторів, представлених тут, чисельник і знаменник мають бути розбиті за регіонами країни. Отже, ці показники можна
розраховувати і за регіонами країни.

Кількість суб’єктів господарювання, які підлягають інспектуванню, на одного інспектора,
поділ за регіонами країни.
Кількість суб'єктів господарювання, що підлягають інспектуванню
Кількість інспекторів праці

Фінансові ресурси


Бюджет інспекції(й) праці.



Частка бюджету інспекції праці у бюджеті відповідного міністерства або установи.
Бюджет інспекції(й) праці
Бюджет відповідного міністерства (наприклад, міністерство праці)

х 100

Частка бюджету інспекції(й) праці в бюджеті державної адміністрації.
Бюджет інспекції(й) праці
Бюджет відповідного міністерства (наприклад, міністерство праці)

х 100

Темпи зростання бюджету інспекції(й) праці в реальному вираженні.

Умови праці співробітників інспекції праці
Кількість офісів, які використовуються інспекцією(ями) праці, поділ за:
Регіонами країни
Наявністю доступу до інтернету
Частка офісів, які використовуються інспекцією(ями) праці з доступом до інтернету, поділ
за регіонами країни.
Кількість офісів, які використовуються інспекцією(ями) праці з доступом до інтернету
Кількість офісів, які використовуються інспекцією(ями) праці

х 100

Кількість працюючих комп'ютерів, у розпорядженні інспекції(й) праці, поділ за:
Регіонами країни
Наявністю доступу до інтернету
Кількість справних робочих комп'ютерів у розпорядженні інспекції(й) праці на одного
інспектора, поділ за:
Регіонами країни
Наявністю доступу до інтернету
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Кількість справних робочих комп'ютерів у розпорядженні інспекції(й) праці
Кількість інспекторів праці

Кількість справних робочих комп'ютерів з доступом до інтернету в розпорядженні інспекції(й) праці
Кількість інспекторів праці

Кількість справних робочих транспортних засобів у розпорядженні інспекції(й) праці з
поділом за регіонами країни.
Кількість справних робочих транспортних засобів у розпорядженні інспекції(й) праці на
одного інспектора з поділом за регіонами країни.
Кількість справних робочих транспортних засобів у розпорядженні інспекції(й) праці
Кількість інспекторів праці

Показники виконаної роботи
Ці показники мають відображати роботу інспекції(й) праці протягом звітного періоду, тобто
кількість та інтенсивність виконаних завдань, основні проведені заходи, на що були витрачено чи
інвестовано людські та фінансові ресурси – і реальні результати цієї діяльності.

Інспекційні заходи
Кількість інспекційних заходів, поділ за:
Проведеними з метою превенції чи з метою реагування
Регіонами країни
Кількість інспекційних заходів з метою превенції, поділ за:
Регіонами країни
Видом інспекційного заходу
Галуззю господарської діяльності
Розмірами підприємства
Кількістю призначених інспекторів
Кількістю виявлених порушень
Фактом, чи було в результаті розпочато процедуру32
Кількість інспекційних заходів з метою реагування, поділ за:
Регіонами країни
Підставами (офіційна скарга або повідомлення)
32
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Процедура може складатися з будь-якого типу заходів або процесу, ініційованих інспекцією (наприклад, повідомлення, інформація для
працівників, роботодавців або їх представників, санкції тощо)

Основними причинами офіційної скарги або повідомлення
Видами інспекційного заходу
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємства
Кількістю призначених інспекторів
Кількістю виявлених порушень
Фактом, чи було розпочато процедуру

Інспекційні відвідування
Кількість інспекційних відвідувань, поділ за:
Проведеними з метою превенції чи з метою реагування
Регіонами країни
Кількість інспекційних відвідувань з метою превенції, поділ за:
Регіонами країни
Видами інспекційного відвідування (перше відвідування, контрольне відвідування тощо)
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємства
Кількістю призначених інспекторів
Кількістю виявлених порушень
Фактом, чи було розпочато процедуру
Фактом, чи було повідомлено про початок процедури


Кількість інспекційних відвідувань з метою реагування, поділ за:
Регіонами країни
Підставами (офіційна скарга або повідомлення)
Основними причинами офіційної скарги або повідомлення
Видами інспекційного відвідування (перше відвідування, контрольне відвідування тощо)
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємства
Кількістю призначених інспекторів
Кількістю виявлених порушень
Фактом, чи було розпочато процедуру
Фактом, чи було повідомлено про початок процедури
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Співвідношення інспекційних відвідувань з метою реагування до інспекційних відвідувань
з метою превенції, поділ за:
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємства
Кількістю призначених інспекторів
Кількістю виявлених порушень
Фактом, чи було розпочато процедуру
Фактом, чи було повідомлено про початок процедури
Інспекційні відвідування з метою превенції
Інспекційні відвідування з метою реагування



Кількість перших відвідувань з метою превенції, поділ за:
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємства
Кількістю призначених інспекторів
Кількістю виявлених порушень
Фактом, чи було розпочато процедуру
Фактом, чи було повідомлено про початок процедури
Кількість перших відвідувань з метою реагування, поділ за:
Регіонами країни
Підставами (офіційна скарга або повідомлення)
Основними причинами офіційної скарги або повідомлення
Видами інспекційного відвідування (перше відвідування, контрольне відвідування тощо)
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємства
Кількістю призначених інспекторів
Кількістю виявлених порушень
Фактом, чи було розпочато процедуру
Фактом, чи було повідомлено про початок процедури
Відсотковий розподіл предмета порушень, виявлених під час інспекційних відвідувань, поділ за:
Інспекційне відвідування з метою реагування чи з метою превенції
Видами інспекційного відвідування (перше відвідування, контрольне відвідування тощо)
Регіонами країни
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Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємства
Фактом, чи було повідомлено про початок процедури
Кількість суб’єктів господарювання, поділ за:
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємства
Кількістю відвідувань
Кількістю виявлених порушень
Фактом, чи розпочато процедуру в результаті відвідування
Кількість інспекційних поїздок, проведених у нічний час, поділ за:
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємства
Головними причинами
Кількістю виявлених порушень

Офіційні скарги і повідомлення
Кількість офіційних скарг, поділ за:
Типами скаржників
Статтю причетного працівника або більшості працівників
Віком причетного працівника або більшості працівників
Громадянством (громадянин/не громадянин)
Головними причинами
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємства
Фактом, чи розпочато інспекційні заходи за результатами відвідування
Кількість поданих і розглянутих офіційних скарг, поділ за:
Типами скаржників
Статтю причетного працівника або більшості працівників
Віком причетного працівника або більшості працівників
Громадянством (громадянин/не громадянин)
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Головними причинами
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємства
Фактом, чи розпочато інспекційні заходи за результатами відвідування
Кількість офіційних скарг, у результаті яких було проведено інспекційні заходи, поділ за:
Типами скаржників
Статтю причетного працівника або більшості працівників
Віком причетного працівника або більшості працівників
Головними причинами
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємства
Кількість зареєстрованих повідомлень, поділ за:
Головними причинами
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємств
Фактом, чи було розпочато інспекційні заходи за результатами відвідування
Кількість зареєстрованих і розглянутих повідомлень, поділ за:
Головними причинами
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємств
Фактом, чи було розпочато інспекційні заходи за результатами відвідування
Кількість повідомлень, унаслідок яких було проведено інспекційні заходи, поділ за:
Головними причинами
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємств
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Розслідування нещасних випадків на виробництві
Кількість нещасних випадків на виробництві, поділ за:
Смертельними/несмертельними
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Випадки виробничого травматизму, поділ за:
Смертельними/несмертельними
Статтю
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності

Розслідування професійних захворювань
Випадки розслідуваних професійних захворювань, поділ за:
Смертельними/несмертельними
Статтю
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності

Результати роботи інспекції(й) праці
Кількість контрольних відвідувань, поділ за:
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємств
Фактом, чи було повністю усунуто порушення
Кількість контрольних відвідувань, унаслідок яких раніше виявлені порушення було
повністю усунуто, поділ за:
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємств
Видами накладених санкцій (штраф, припинення роботи, інше)
Сумами накладених штрафів
Предметами виявлених порушень

29

Кількість контрольних відвідувань, унаслідок яких раніше виявлені порушення було
усунуто не повністю, поділ за:
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємств
Видами накладених санкцій (штраф, припинення роботи, інше)
Сумами накладених штрафів
Предметами виявлених порушень
Частка контрольних відвідувань, унаслідок яких раніше виявлені порушення було
повністю усунуто, поділ за:
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємств
Видами накладених санкцій (штраф, припинення роботи, інше)
Сумами накладених штрафів
Предметами виявлених порушень
Контрольні відвідування, внаслідок яких раніше виявлені порушення було повністю усунуто
Загальна кількість контрольних відвідувань

х 100

Кількість суб’єктів господарювання, в яких раніше виявлені порушення було повністю
усунуто, поділ за:
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємств
Видами накладених санкцій (штраф, припинення роботи, інше)
Сумами накладених штрафів
Предметами виявлених порушень
Кількість суб’єктів господарювання, в яких раніше виявлені порушення було усунуто не
повністю, поділ за:
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємств
Видами накладених санкцій (штраф, припинення роботи, інше)
Сумами накладених штрафів
Предметами виявлених порушень
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Частка суб’єктів господарювання, в яких раніше виявлені порушення було повністю
усунуто, поділ за:
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємств
Видами накладених санкцій (штраф, припинення роботи, інше)
Сумами накладених штрафів
Предметами виявлених порушень
Частка суб’єктів господарювання, в яких раніше виявлені порушення були усунуто не
повністю, поділ за:
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємств
Видами накладених санкцій (штраф, припинення роботи, інше)
Сумами накладених штрафів
Предметами виявлених порушень
Суб’єкти господарювання, в яких раніше виявлені порушення було усунуто не повністю
Загальна кількість відвіданих суб’єктів господарювання

х 100

Показники ефективності та якості
Ці показники допомагають визначити ефективність інспекції праці відносно поточної діяльності
та швидкості досягнення поставлених цілей. Вони також допомагають визначити загальну якість
інспекції праці.

Час реагування інспекції праці
Час, що минув від моменту подачі скарги або повідомлення до першого відвідування,
поділ за:
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємств
Предметом розгляду
Час, що минув від моменту першого відвідування до контрольного відвідування, поділ за:
Регіонами країни
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Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємств
Предметом розгляду
Час, що минув від моменту виявлення порушення до його усунення, поділ за:
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємств
Предметом розгляду
Середня тривалість розслідування до застосування санкцій щодо підприємства (при
потребі санкцій), поділ за:
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємств
Предметом розгляду
Кількість відкладених інспекційних відвідувань або таких, що взагалі не проводилися
протягом певного періоду, поділ за:
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємств
Кількістю призначених інспекторів

Обсяг виконаних/невиконаних заходів
Кількість нерозглянутих офіційних скарг, поділ за:
Типами скаржників
Статтю причетного працівника або більшості працівників
Віком причетного працівника або більшості працівників
Головними причинами
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємства
Кількість отриманих офіційних скарг – Кількість розглянутих офіційних скарг
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Частка нерозглянутих офіційних скарг.
Кількість нерозглянутих офіційних скарг
Загальна кількість отриманих офіційних скарг

х 100

Кількість нерозглянутих повідомлень, поділ за:
Головними причинами
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємства
Кількість отриманих повідомлень – Кількість розглянутих повідомлень

Частка нерозглянутих повідомлень
Кількість нерозглянутих повідомлень
Загальна кількість отриманих повідомлень

х 100

Частка розглянутих повідомлень про нещасні випадки на виробництві, подіми за:
Смертельний/несмертельними
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Смертельні нещасні випадки, щодо яких було проведено розслідування
Смертельні нещасні випадки, про які було повідомлено

х 100

Несмертельні нещасні випадки, щодо яких було проведено розслідування
Несмертельні нещасні випадки, про які було повідомлено

х 100

Частка повідомлень про випадки виробничого травматизму, щодо яких було проведено
розслідування, поділ за:
Смертельними/несмертельними
Статтю
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Смертельні випадки виробничого травматизму, щодо яких було проведено розслідування
Смертельні випадки виробничого травматизму, про які було повідомлено

х 100
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Несмертельні випадки виробничого травматизму, щодо яких було проведено розслідування
Несмертельні випадки виробничого травматизму, про які було повідомлено

х 100

Частка повідомлень про професійні захворювання, щодо яких було проведено
розслідування, поділ за:
Смертельними/несмертельними
Статтю
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Смертельні випадки професійних захворювань, щодо яких було проведено розслідування

х 100

Смертельні випадки професійних захворювань виробничого травматизму, про які було повідомлено
Несмертельні випадки професійних захворювань, щодо яких було проведено розслідування
Несмертельні випадки професійних захворювань виробничого травматизму, про які було повідомлено

х 100

Ефективність використання людських ресурсів інспекцій праці
Середня кількість проведених відвідувань на одного інспектора33, поділ за:
Статтю
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Загальна кількість проведених відвідувань
Загальна кількість інспекторів праці



Середня тривалість відвідувань (у годинах), поділ за:
Регіонами країни
Галузями господарської діяльності
Розмірами підприємств
Предметом розгляду

33

34

Період часу цього показника визначається періодом часу у чисельнику і знаменнику. Як було сказано вище, вони стосуються календарного року,
за цим показником визначається середнє число відвідувань на одного інспектора за рік. Однак задля показовості було б ліпше мати середнє число
проведених відвідувань на інспектора за місяць або за тиждень. Для цього отриманий показник слід розділити відповідно на 12 або на 52.

Вплив інспекції на умови праці34
Кількість порушень, виявлених щодо одного працівника (наприклад, випадки небезпечної
дитячого праці, невиплати заробітної плати, порушення вимог до охорони материнства,
до безпеки і гігієни праці тощо), які було повністю усунуто35.
Кількість порушень, виявлених щодо більш ніж одного працівника, які були повністю
усунуто, за кількістю працівників36 у кожному випадку.
Наведені вище показники мають бути якомога загальнішими, що дасть можливість застосовувати
їх у всіх країнах, однак деякі можуть бути неактуальними в контексті конкретної держави. У разі,
якщо число інспекторів, призначених провести інспекційний захід або інспекційне відвідування,
дуже рідко відрізняється від одиниці, продовжувати реєструвати цей показник немає сенсу.
Перелік запропонованих показників наводиться в Додатку 1.

2.4.2. ДОПОМІЖНІ ПОКАЗНИКИ ЗАЛЕЖНО ВІД НАЦІОНАЛЬНИХ ПОТРЕБ АБО ОБСТАВИН
Наведені вище показники входять до обмеженого переліку заходів, який загалом може бути
корисний для країн при оцінюванні їхніх систем інспекції праці незалежно від національних
характеристик. Проте країни можуть розробляти додатковий набір показників з огляду на
національне законодавство та структури і характеристики інспекції праці, задля вирішення деяких
власних специфічних питань, не охоплених цією загальною методологією.
Залежно від кола питань, які охоплюються інспекцією праці в кожній країні, а також різноманітної
інформації, до якої потенційно мають доступ інспектори праці, показники за предметами, не
представленими в запропонованому списку, можуть бути такими:
а. число працівників, охоплених колективними переговорами;
б. число (і густота) роботодавців та підприємств, афілійованих організацій роботодавців;
в. число (і густота) членів профспілки;
г.

кількість днів, утрачених через страйки та локаути;

д. кількість днів, утрачених через виробничі травми тощо.
Деякі держави також можуть бути зацікавлені у зборі запропонованих показників з використанням
додаткового поділу, наприклад:
i.

У країнах, де значну частину робочої сили становлять іноземці, може бути корисним
збирати основні показники стосовно працівників або осіб у переліку, що складається
з громадян і негромадян – наприклад, випадки смертельних і несмертельних травм
з поділом за громадянством.

ii. Поділ за наявністю громадянства деяких контекстних показників (з метою розрахунку
частки зайнятого населення, що не є громадянами, частки працівників, що не є
громадянами і частки зайнятого населення, що підлягає інспекції праці і не є громадянами)
дозволив би провадити аналіз охоплення інспекції праці. Наприклад, якщо особи без
громадянства становлять значно більшу частку зайнятого населення, ніж загалом
зайнятого населення, котре підлягає інспекції праці, але на них припадає значна частка
нещасних випадків на виробництві, інспекція праці зможе використовувати ці дані для
обґрунтування розширення охоплення цієї групи населення.
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Попри те, що вплив роботи інспекторів праці на умови праці дуже важко оцінити кількісно, вкрай важливо принаймні спробувати зібрати деякі
репрезентативні дані з цього питання. Насправді знання, що їхня робота справляє істотний вплив на якість життя працівників, становить більшу
частину мотивації інспекторів праці. Показники, представлені в цьому розділі, є репрезентативними даними, які забезпечують відповідні оціночні
показники.
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За порушення стосовно тільки одного працівника кількість виявлених порушень, що їх було усунено, означає число працівників, трудове життя і
умови праці яких покращилися завдяки зусиллям інспекції праці.
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Це може бути організовано у вигляді діапазонів працівників, наприклад, 0-4, 5-10, 11-20 тощо.
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Стосовно інспекційних відвідувань може бути інформативним збір статистичних даних про
відвідування з повідомленням та без повідомлення з поділом за кількістю виявлених порушень,
предметами виявлених порушень, застосованими санкціями тощо. Ці дані можна використовувати
як показник впливу повідомлення про візит.
У відповідних випадках також можуть збиратися дані про різницю між кількістю запланованих і
реально виконаних відвідувань або часткою виконаних відвідувань серед загальної кількості
запланованих візитів.
У деяких випадках для статистики щодо поданих скарг може бути корисним розглянути канали їх
надходження і , зокрема, анонімність.
Для звітності про нещасні випадки і травми на виробництві статистичні дані можуть враховувати
тяжкість або серйозність випадку37.
Що ж до фінансових ресурсів інспекції праці, запропоновані показники є дуже загальними. По
змозі було б корисно збирати дані щодо загального бюджету інспекцій праці, а також стосовно
проектів, програмам, регіонів тощо, які включені в порядок денний інспекцій.
Це лише деякі конкретні приклади додаткових пунктів статистики, у визначенні яких може бути
зацікавлена та чи інша країна. Є широкий спектр показників, які потенційно можна додати
до переліку. Кожна конкретна держава сама приймає рішення, які саме показники вибрати з
урахуванням національної політики та наявних даних.
Країнам, які хотіли б досліджувати індивідуальну продуктивність роботи інспекторів праці, зокрема,
як засіб оцінки їхніх досягнень заради підвищення мотивації для покращення ефективності
виконання службових завдань, або як засіб визначення випадків невиконання поставлених
завдань, слід взяти до уваги обмеження самої системи реєстрації результатів "продуктивності".
У цьому контексті, якщо дозволяють дані, в запропонованому переліку для фізичних осіб можна
розрахувати деякі показники, що стосуються роботи інспекторів праці.

2.5. ТАБУЛЮВАННЯ ДАНИХ
Презентація зібраних даних не менш важлива, ніж власне їхня якість, оскільки вона впливає на
інтерпретацію статистики. Таким чином, аби можна було легко зробити всі цікаві спостереження і
висновки, слід ретельно табулювати дані. Завжди краще будувати оглядові таблиці замість таблиць
переобтяжених статистичними даними, що не є безпосередньо необхідними для конкретної мети
або аналізованої проблеми.
Основний рекомендований поділ у переліку запропонованих показників обмежений. Його можна
розширювати, якщо дозволяють наявні дані та національні обставини. Крім того, бажано мати
табулювання перехресних статистичних даних для показників, які поділяються більше, ніж за
одним параметром: наприклад, замість відображати число інспекторів праці окремо за статтю і
окремо за регіоном, ефективніше включити до табулювання число інспекторів праці за статтю для
кожного регіону країни.
Важливо зазначити, що для розкриття повного потенціалу основної презентації або табулювання
статистики необхідно, аби до табличних даних мали доступ усі користувачі, зокрема, науковці,
ЗМІ, соціальні партнери і громадськість та інші основні інституційні користувачі.
Приклади табулювання запропонованих показників наведено у Додатку 2.
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Див. останню версію Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-10) http://www.who.int/classifications/icd/en/

2.6. АНАЛІЗ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
Статистика ніколи не була самоціллю, навпаки, вона завжди є інструментом, який дозволяє розкрити
деякі конкретні питання, або показати, що стоїть за тією чи іншою ситуацією. В контексті статистики
інспекції праці показники і таблиці, описані вище, мають великий потенціал для характеристики системи.
Таким чином, зібрані дані корисні не самі по собі – більше значення має їх обробка та інтерпретація.
Використання отриманих статистичних даних, звичайно, залежить від ситуації в країні, тобто
від того, яка інформація необхідна або яку інформацію інспекція праці хоче отримати з даних,
яка політика або аспекти, наприклад, умов праці, оцінюються з метою забезпечення дотримання
національного трудового законодавства тощо.
Нижче наведено приклади, коли статистичні дані можуть вказувати на існування різних проблем,
які слід розглянуті або вирішити – і окрім того, здатні сприяти розробці конструктивних зауважень.
Завжди цікаво отримати розрахунки часток, коефіцієнтів і співвідношень, які допомагають краще
зрозуміти, що приховують статистичні дані. При розгляді відносних даних замість абсолютних
значень очевиднішими стають загальні схеми. Наприклад, рекомендується обчислити середнє
число виконаних відвідувань на одного інспектора праці за один місяць (в ідеалі – за регіонами
країни і галузями діяльності). Якщо число видається занадто малим, це може пояснюватися
географічними обмеженнями (великі відстані між суб’єктами відвідування), інтенсивністю
(деякі візити можуть бути дуже ретельними, масштабними), транспортними обмеженнями
(недостатність відповідного транспорту для відвідування робочих місць) тощо. Якщо логічне
пояснення відсутнє, це означає, що постає потреба у покращенні організації інспекційних
відвідувань та ефективнішому використанні робочого часу інспекторів праці.
Крім того, корисно порівняти національні коефіцієнти і співвідношення, які описані в
попередньому пункті, з даними інших країн у регіоні, цілого регіону або континенту, коли
є така статистика. Це дозволить виявити основні напрямки для покращення відповідно до
регіональних стандартів.
Аналіз статистики за галузями господарської діяльності або регіонами країни може показати
існування більш проблематичних галузей або регіонів порівняно з іншими, з точки зору,
наприклад, умов праці. Статистика може виявити, скажімо, що у деяких галузях або в
деяких регіонах країни більша ймовірність нещасних випадків на виробництві або схильність
до порушень. Однак дані щодо регулярних відвідувань, запланованих інспекціями праці
в рамках програмних завдань, поділяються за галузями і регіонами таким чином, що не
завжди відображають ризики, пов'язані з недотриманням законодавства в цих галузях або
регіонах. У таких випадках аналіз статистики допоможе інспекції реорганізувати відвідування
з метою превенції, вивільнити ресурси з менш уразливих регіонів та перемістити їх на галузі
економічної діяльності або регіони, які потребують більшої уваги.
Статистичні дані про кількість і частку офіційних скарг і повідомлень, яких не було розглянуто,
можуть свідчити про необхідність ефективнішої організації завдань і ресурсів інспекції праці,
щоб мати змогу розглядати всі подані офіційні скарги та повідомлення. Аналіз статистичних
даних про інспекційні відвідування з метою превенції та реагування може також допомогти
виявити області (регіони, галузі господарської діяльності тощо), де треба докласти більших
зусиль для забезпечення регулярного виконання запланованих завдань інспекції праці.
Вивчення співвідношення інспекційних відвідувань з метою превенції та реагування може
стати основою для рекомендації про краще розподілення наявних ресурсів, особливо, коли
статистичні дані аналізуються за регіонами чи галузями економічної діяльності.
Дані про предмет виявлених порушень можуть показати, що деякі конкретні порушення
відбуваються у великому масштабі – і тим самим продемонструвати необхідність для
компетентного органу розглянути їх, а також надати консультаційну допомогу, професійну
підготовку або провести інформаційну кампанію.
Поглиблений аналіз статистики також може сприяти кращому розподілу ресурсів. Порівняння
наявних людських ресурсів, обладнання тощо з ефективністю результатів, наприклад, за
регіонами країни, може допомогти визначити, які ресурси мають більший вплив на виконані
завдання. Тобто, допоможе відповісти на питання, чи залежать кращі результати і висока
ефективність від кількості комп'ютерів з доступом до інтернету на одного інспектора в офісі
– а чи від числа транспортних засобів в розпорядженні одного інспектора? Чи, може, від
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кількості інспекторів на 100 000 зайнятих осіб, які підлягають інспекції праці? Тобто, що
краще – інвестувати в наймання додаткового персоналу чи в модернізацію обладнання?
Застосування статистичних даних у народному господарстві має значний потенціал, але
його реалізація залежить від національних умов і вимог. Приклади демонструють, яким чином
використання статистики може дозволити інспекції праці оцінити власну інфраструктуру,
функціонування та ефективність. Але це ще далеко не все.

2.7. ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК І ПІДТРИМКА МОП
Дослідження досвіду шести пілотних країн – це великий крок уперед у розробці узгодженої
методології збору та надання релевантних, достовірних, своєчасних і порівняльних статистичних
даних інспекції праці, та в майбутньому треба ще багато зробити. Майбутні досягнення
залежатимуть від подальшого національного досвіду, набутого при використанні запропонованої
методології, а також від її впливу на результати національних статистичних систем інспекцій праці.

2.7.1. ВСТАНОВЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ
У майбутньому було б ідеально встановити контрольні значення для основних статистичних
показників ресурсів, завдань та результатів роботи інспекції праці. Вони мають ґрунтуватися на
досвіді держав, що перебувають на різних щаблях розвитку. Ці контрольні значення дозволять
країнам оцінити статус, продуктивність та якість своїх систем інспекції праці.
Встановлення контрольних значень передбачатиме, приміром, стандартну кількість інспекційних
відвідувань на одного інспектора праці за тиждень. Якщо таке значення буде істотно нижчим від
контрольного, це стане попередженням для відповідної інспекції про необхідність покращення
або планування відвідувань, або управління робочим часом інспекторів. А якщо середнє число
відвідувань на одного інспектора за тиждень занадто перевищить контрольний показник, це може
означати, що візити проводяться не дуже ретельно.
Іще один корисний орієнтир – кількість інспекторів на 100 000 найманих працівників, які підлягають
інспекції праці. Щоразу, коли співвідношення по країні значно нижче контрольного значення, це
може означати, що людських ресурсів інспекцій праці недостатньо, аби належним чином охопити
все зайняте населення.

2.7.2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ КОРИСТУВАЧІВ ПОСЛУГАМИ ІНСПЕКЦІЇ ПРАЦІ
У ряді країн з огляду на досвід пілотного проекту вважається корисним виконати оцінку роботи
інспекції праці та в майбутньому розробити набір показників, який передає рівень задоволеності
користувачів її послугами, зокрема шляхом розробки вибіркових досліджень.

2.7.3. МОДЕЛЬ ЯКОСТІ ІНСПЕКЦІЇ ПРАЦІ
Із часом було б ідеально розробити загальну комплексну модель якості оцінки ефективності
систем як інспекції праці в цілому, так і окремих осіб, у тому числі з метою визначення можливостей
удосконалення, оптимальних обсягів профілактики і правозастосування, та оптимальних значень
стримуючих санкцій.

2.7.4. ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА МОП І СПІВРОБІТНИЦТВО
Міжнародне бюро праці охоче співпрацюватиме з країнами – у міру змоги – у сфері розвитку
системи статистики інспекції праці шляхом надання технічної допомоги і підготовки кадрів.
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ВИСНОВКИ

Національний досвід шести пілотних країн, задокументований у перебігу дослідження, дозволив
виявити основні проблеми і заходи, яких необхідно вжити для забезпечення повноцінного
використання та розвитку системи статистики інспекції праці. На основі результатів цих досліджень
розроблено узгоджений набір показників, що дозволить забезпечити інспекцію праці змістовною та
релевантною інформацією, полегшить оцінку її функціонування і продуктивності, а також надасть
цінні статистичні дані для обміну з іншими установами, агенціями, соціальними партнерами та
громадськістю.
Запропонована методологія – це значне досягнення в пошуках достовірних, надійних і порівняльних
на міжнародному рівні статистичних даних інспекції праці. Однак для подальшого розвитку,
зокрема для оцінки якості інспекції праці, є ще багато можливостей.
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ДОДАТОК 1 ПЕРЕЛІК ЗАПРОПОНОВАНИХ
ПОКАЗНИКІВ
АДМ
ДП
НР
ОО
ПН
РІП
ТР

Адміністративні дані інших установ або агенцій
Дослідження підприємств
Національні рахунки
Офіційні оцінки
Перепис населення
Реєстри інспекцій праці
Дослідження трудових ресурсів або сімей

Група

Підгрупа

Показник

Зайняте
населення

Поділ

Наймані
працівники

Показники
контексту

Можливі
джерела

Особи

ТР, ПН

Зібрана

Вік

Особи

ТР, ПН

Зібрана

Регіон країни

Особи

ТР, ПН

Зібрана

Інституційний сектор Особи

ТР, ПН

Зібрана

Основна
професійна група

Особи

ТР, ПН

Зібрана

Галузь господарської діяльності

Особи

ТР, ПН

Зібрана

Особи

ТР, ПН

Зібрана

Стать

Особи

НН, ДП, АДМ

Зібрана

Вік

Особи

НН, ДП, АДМ

Зібрана

Регіон країни

Особи

НН, ДП, АДМ

Зібрана

Інституційний сектор Особи

НН, ДП, АДМ

Зібрана

Основна
професійна група

Особи

НН, ДП, АДМ

Зібрана

Галузь господарської діяльності

Особи

НН, ДП, АДМ

Зібрана

Розмір
підприємства

Особи

НН, ДП, АДМ

Зібрана

Регіон країни

Суб’єкти госпоДП, АДМ
дарювання

Суб’єкти госпоІнституційний сектор
ДП, АДМ
Суб’єкти
дарювання
господарювання
Галузь господарсь- Суб’єкти госпоДП, АДМ
кої діяльності
дарювання

Зайняте
населення,
Охоплення
зареєстроване
соціальним
в системі
забезпеченням соціального
забезпечення

Зібрана чи
розрахована

Стать

Статус зайнятості

Суб’єкти
зайнятості та
господарювання

Одиниця

Зібрана
Зібрана
Зібрана

Розмір
підприємства

Суб’єкти госпоДП, АДМ
дарювання

Зібрана

Стать

Особи

АДМ, ОО

Зібрана

Вік

Особи

АДМ, ОО

Зібрана

Регіон країни

Особи

АДМ, ОО

Зібрана

Інституційний сектор Особи

АДМ, ОО

Зібрана

Основна
професійна група

Особи

АДМ, ОО

Зібрана

Галузь господарської діяльності

Особи

АДМ, ОО

Зібрана

Особи

АДМ, ОО

Зібрана

Особи

АДМ, ОО

Зібрана

Статус зайнятості
Розмір
підприємства
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Група

Підгрупа

Показник

Зайняте
населення,
охоплене
інспекцією
праці

Охоплення
інспекцією
праці

Наймані
працівники,
охоплені
інспекцією
праці

Суб’єкти
господарювання,
які підлягають
інспекції

Показники
контексту
(продовження)

Повідомлення
про нещасні
випадки

Поділ

Зібрана чи
розрахована

Особи

РІП, ОО

Зібрана

Регіон країни

Особи

РІП, ОО

Зібрана

Інституційний
сектор

Особи

РІП, ОО

Зібрана

Галузь
господарської
діяльності

Особи

РІП, ОО

Зібрана

Статус
зайнятост

Особи

РІП, ОО

Зібрана

Стать

Особи

РІП, ОО

Зібрана

Регіон країни

Особи

РІП, ОО

Зібрана

Інституційний
сектор

Особи

РІП, ОО

Зібрана

Галузь
господарської
діяльності

Особи

РІП, ОО

Зібрана

Регіон країни

Суб’єкти госпоРІП, ОО
дарювання

Зібрана

Інституційний
сектор
Галузь
господарської
діяльності

Суб’єкти госпоРІП, ОО
дарювання

Зібрана

Суб’єкти госпоРІП, ОО
дарювання

Зібрана

Розмір
підприємства

Суб’єкти госпоРІП, ОО
дарювання

Зібрана

Випадки

АДМ

Зібрана

Випадки

АДМ

Зібрана

Відсотки

АДМ

Розрахована

Смертельний
чи несмертельний
випадок

Галузь
господарської
діяльності

Стать

Випадки

АДМ

Зібрана

Повідомлення
про випадки
виробничого
травматизму

Смертельний
чи несмертельний
випадок

Випадки

АДМ

Зібрана

Галузь
господарської
діяльності

Випадки

АДМ

Зібрана

Частка жінок
у повідомленнях
про випадки
виробничого
травматизму

Смертельний
чи несмертельний
випадок

Відсотки

АДМ

Розрахована

Відсотки

АДМ

Розрахована

Відсотки

АДМ

Розрахована

Галузь господарської
діяльності

Частка випадки
Смертельний чи
виробничого
травматизму, про які несмертельний
випадок
було повідомлено,
в кожній галузі
господарської
діяльності в загальній
кількості зареєстрованих випадки
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Можливі
джерела

Стать

Частка нещасних
Смертельний чи
випадки на виробнесмертельний
ництві, про які було
випадок
повідомлено,
для кожної галузі
господарської
діяльності в загальній
кількості повідомлень
про нещасні випадки

Нещасні
випадки на
виробництві

Одиниця

Група

Контекст
(продовження)

Підгрупа

Показник

Поділ

Стать
Смертельний/
Частота
несмертельний
виробничого
Галузь
травматизму
Нещасні
господарської
діяльності
випадки
на виробництві
Стать
(продовження)
Смертельний/
Рівень
несмертельний
виробничого
Галузь
травматизму
господарської
діяльності
Стать
Смертельний/
Повідомлення
Професійні
несмертельний
про випадки
захворювання професійних
Галузь
господарської
захворювань
діяльності
Галузь
Поточні страйки
господарської
і локаути
діяльності
Страйки
Працівники, які беруть Галузь
і локаути
участь у страйках
господарської
і локаутах
діяльності
Стать
Регіон країни
Інспектори праці
Cпеціальність
Ієрархічний
рівень

Людські
ресурси

Показники
ресурсів

Можливі
джерела

Зібрана чи
розрахована

Коефіцієнт

АДМ

Розрахована

Коефіцієнт

АДМ

Розрахована

Коефіцієнт

АДМ

Розрахована

Коефіцієнт

АДМ

Розрахована

Коефіцієнт

АДМ

Розрахована

Коефіцієнт

АДМ

Розрахована

Випадки

АДМ

Зібрана

Випадки

АДМ

Зібрана

Випадки

АДМ

Зібрана

Випадки

АДМ, ДП

Зібрана

Особи

АДМ, ДП

Зібрана

Особи
Особи
Особи

РІП
РІП
РІП

Зібрана
Зібрана
Зібрана

Особи

РІП

Зібрана

Адміністративний
персонал підтримки
інспекції

Регіон країни

Особи

РІП

Зібрана

Кількість інспекторів
на 100 000 зайнятих
осіб, які підлягають
інспекції праці

Регіон країни

Коефіцієнт

РІП

Розрахована

Кількість інспекторів
на 100 000 зайнятих
осіб

Регіон країни

Коефіцієнт

РІП

Розрахована

Кількість інспекторів
на 100 000 працівників Регіон країни

Коефіцієнт

РІП

Розрахована

Суб'єкти господарювання, що підлягають інспекції на
одного інспектора

Співвідношення РІП

Розрахована

Бюджет
інспекції (й) праці
Частка бюджету
інспекції (й) праці
в бюджеті
відповідного
міністерства
або установи
Фінансові
ресурси

Одиниця

Регіон країни

Національна
валюта

Відсотки

Частка бюджету
інспекції (й) праці
в бюджеті
державної
адміністрації

Відсотки

Темпи зростання
бюджету інспекції (й)
праці в реальному
вираженні

Відсотки

НР, АДМ, ОО

Зібрана

НР, АДМ, ОО

Розрахована

НР, АДМ, ОО

Розрахована

НР, АДМ, ОО

Розрахована
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Група

Підгрупа

Показник
Офіси, що використовуються інспекцією(ями) праці
Офіси, що використовуються інспекцією(ями) праці,
з доступом
до інтернету

Поділ

РІП

Зібрана

Регіон країни

Офіси

РІП

Зібрана

Відсотки

РІП

Розрахована

Регіон країни

Комп'ютери

РІП

Зібрана

Робочі комп'ютери,
доступні для
інспекції(й) праці,
на одного
інспектора

Регіон країни

Коефіцієнт

РІП

Розрахована

Робочі комп'ютери
з доступом до
інтернету,
доступні для
інспекції(й) праці

Регіон країни

Комп'ютери

РІП

Зібрана

Коефіцієнт

РІП

Розрахована

Транспортні
засоби

РІП

Зібрана

Коефіцієнт

РІП

Розрахована

З метою превенВипадки
ції чи реагування

РІП

Зібрана

Регіон країни

Випадки

РІП

Зібрана

Регіон країни
Вид інспекційного заходу

Випадки

РІП

Зібрана

Випадки

РІП

Зібрана

Випадки

РІП

Зібрана

Випадки

РІП

Зібрана

Випадки

РІП

Зібрана

Випадки

РІП

Зібрана

Випадки

РІП

Зібрана

Робочі комп'ютери
з доступом до
інтернету, доступні
Регіон країни
для інспекції(й)
праці, на одного
інспектора
Робочий транспорт,
доступний для
інспекції(й) праці
Регіон країни

Робочий транспорт,
доступний для
інспекції(й) праці,
Регіон країни
на одного
інспектора

Інспекційні заходи

Показники
виконаної
роботи
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Інспекційні
заходи

Зібрана чи
розрахована

Офіси

Робочі комп'ютери,
доступні для
інспекції(й) праці

Показники
ресурсів

Можливі
джерела

Регіон країни

Частка офісів, що
використовуються
Регіон країни
інспекцією(ями) праці,
з доступом до іІнтернету

Умови
роботи
персоналу
інспекції(й)
праці

Одиниця

Інспекційні
заходи з метою
превенції

Галузь
господарської
діяльності
Розмір
підприємства
Кількість
призначених
інспекторів
Кількість
виявлених
порушень
Чи ініційована
процедура

Група

Підгрупа

Показник

Поділ

Регіон країни

Інспекційні
Інспекційні
заходи
заходи з метою
(продовження) превенції

Інспекційні
відвідування

Інспекційні
відвідування
з метою превенції

Зібрана чи
розрахована

РІП

Зібрана

Підстава (офіційна скарга або
Випадки
повідомлення)

РІП

Зібрана

Основна причина
офіційної скарги Випадки
або повідомлення

РІП

Зібрана

Вид інспекційного
Випадки
заходу

РІП

Зібрана

Галузь
господарської
діяльності

Випадки

РІП

Зібрана

Розмір
підприємства

Випадки

РІП

Зібрана

Кількість
призначених
інспекторів

Випадки

РІП

Зібрана

Кількість
виявлених
порушень

Випадки

РІП

Зібрана

Випадки

РІП

Зібрана

З метою
превенції чи
реагування

Випадки

РІП

Зібрана

Регіон країни

Випадки

РІП

Зібрана

Регіон країни

Випадки

РІП

Зібрана

РІП

Зібрана

Вид інспекційного
відвідування
(перше,
Випадки
контрольне тощо)

Інспекційні
відвідування

Можливі
джерела

Випадки

Чи ініційована
процедура
Показники
виконаної
роботи
(продовження)

Одиниця

Галузь
господарської
діяльності

Випадки

РІП

Зібрана

Розмір
підприємства

Випадки

РІП

Зібрана

Кількість
призначених
інспекторів

Випадки

РІП

Зібрана

Кількість
виявлених
порушень

Випадки

РІП

Зібрана

Випадки

РІП

Зібрана

З повідомленням
Випадки
чи без

РІП

Зібрана

Чи ініційована
процедура
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Група

Підгрупа

Показник

Поділ

Регіон країни

Інспекційні
заходи з метою
превенції

Показники
виконаної
роботи
(продовження)

Зібрана

Підстава
(офіційна скарга Випадки
або повідомлення)

РІП

Зібрана

Основна причина
офіційної скарги Випадки
або повідомлення

РІП

Зібрана

Вид інспекційного
відвідування
(перше відвідуВипадки
вання, контрольне
відвідування тощо)

РІП

Зібрана

Галузь
господарської
діяльності

Випадки

РІП

Зібрана

Розмір
підприємства

Випадки

РІП

Зібрана

Кількість
призначених
інспекторів

Випадки

РІП

Зібрана

Кількість
виявлених
порушень

Випадки

РІП

Зібрана

Випадки

РІП

Зібрана

З повідомленням
Випадки
чи ні

РІП

Зібрана

Співвідношення РІП

Розрахована

Вид інспекційного
відвідування
(перше відвідуСпіввідношення РІП
вання, контрольне
відвідування тощо)

Розрахована

Галузь
господарської
діяльності

Співвідношення РІП

Розрахована

Розмір
підприємства

Співвідношення РІП

Розрахована

Кількість
призначених
інспекторів

Співвідношення РІП

Розрахована

Кількість
виявлених
порушень

Співвідношення РІП

Розрахована

Співвідношення РІП

Розрахована

Чи ініційована
процедура
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Зібрана чи
розрахована

РІП

Регіон країни

Співвідношення
інспекційних
відвідувань
з метою превенції
до інспекційних
відвідувань
з метою
реагування

Можливі
джерела

Випадки

Чи ініційована
процедура

Інспекційні
заходи
(продовжння)

Одиниця

Група

Підгрупа

Показник

Перші
відвідування
з метою
превенції

Показники
виконаної
роботи
(продовження)

Інспекційні
відвідування
(продовження)

Перші
відвідування
з метою
реагування

Поділ

Одиниця

Можливі
джерела

Зібрана чи
розрахована

Регіон країни

Випадки

РІП

Зібрана

Галузь
господарської
діяльності

Випадки

РІП

Зібрана

Розмір
підприємства

Випадки

РІП

Зібрана

Кількість
призначених
інспекторів

Випадки

РІП

Зібрана

Кількість
виявлених
порушень

Випадки

РІП

Зібрана

Чи була
ініційована
процедура

Випадки

РІП

Зібрана

З повідомленням
чи ні
Випадки

РІП

Зібрана

Регіон країни

Випадки

РІП

Зібрана

Підстава
(офіційна
скарга або
повідомлення)

Випадки

РІП

Зібрана

Основна причина
офіційної
Випадки
скарги або
повідомлення

РІП

Зібрана

Галузь
господарської
діяльності

Випадки

РІП

Зібрана

Розмір
підприємства

Випадки

РІП

Зібрана

Кількість
призначених
інспекторів

Випадки

РІП

Зібрана

Кількість
виявлених
порушень

Випадки

РІП

Зібрана

Чи була
ініційована
процедура

Випадки

РІП

Зібрана

З повідомленням
чи без
Випадки

РІП

Зібрана
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Група

Підгрупа

Показник

Поділ

Одиниця

Інспекційне
відвідування
Відсотки
з метою превенції
чи реагування
Вид інспекційного
відвідування
(перше відвідуВідсотки
вання, контрольне
відвідування тощо)
Відсотковий
розподіл основних
порушень,
виявлених під час
інспекційних
відвідувань

Показники
виконаної
роботи
(продовження)

Інспекційні
відвідування
(продовження)

Відвідані суб’єкти
господарювання

Інспекційні
відвідування
в нічний час
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Можливі
джерела

Зібрана чи
розрахована

РІП

Розрахована

РІП

Розрахована

Регіон країни

Відсотки

РІП

Розрахована

Галузь
господарської
діяльності

Відсотки

РІП

Розрахована

Розмір
підприємства

Відсотки

РІП

Розрахована

З повідомленням
Відсотки
чи без

РІП

Розрахована

Регіон країни

Суб’єкти
господарювання РІП

Зібрана

Галузь
господарської
діяльності

Суб’єкти
РІП
господарювання

Зібрана

Розмір
підприємства

Суб’єкти
господарювання РІП

Зібрана

Кількість
відвідувань

Суб’єкти
РІП
господарювання

Зібрана

Кількість
виявлених
порушень

Суб’єкти
РІП
господарювання

Зібрана

Чи в результаті
відвідування
ініційована
процедура

Суб’єкти
РІП
господарювання

Зібрана

Регіон країни

Випадки

РІП

Зібрана

Галузь
господарської
діяльності

Випадки

РІП

Зібрана

Розмір
підприємства

Випадки

РІП

Зібрана

Головна причина Випадки

РІП

Зібрана

Кількість
виявлених
порушень

РІП

Зібрана

Випадки

Група

Підгрупа

Показник

Поділ

Показники
виконаної
роботи
(продовження)

Офіційні
скарги і
повідомлення

Зібрана чи
розрахована

РІП

Зібрана

Стать працівника
або більшості
Випадки
причетних
працівників

РІП

Зібрана

Вік працівника
або більшості
причетних
працівників

Випадки

РІП

Зібрана

Громадянин/
негромадянин

Випадки

РІП

Зібрана

Головна причина Випадки

РІП

Зібрана

Регіон країни

Випадки

РІП

Зібрана

Галузь
господарської
діяльності

Випадки

РІП

Зібрана

Розмір
підприємства

Випадки

РІП

Зібрана

Чи ініційовані
інспекційні
заходи

Випадки

РІП

Зібрана

Випадки

РІП

Зібрана

Стать працівника
або більшості
Випадки
причетних
працівників

РІП

Зібрана

Вік працівника
або більшості
причетних
працівників

Випадки

РІП

Зібрана

Громадянин/
негромадянин

Випадки

РІП

Зібрана

Головна причина Випадки

РІП

Зібрана

Регіон країни

Випадки

РІП

Зібрана

Галузь
господарської
діяльності

Випадки

РІП

Зібрана

Розмір
підприємства

Випадки

РІП

Зібрана

Чи ініційовані
інспекційні
заходи

Випадки

РІП

Зібрана

Тип скаржника

Подані офіційні
скарги, які було
розглянуто

Можливі
джерела

Випадки

Тип скаржника

Отримані
офіційні скарги

Одиниця
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Група

Підгрупа

Показник

Поділ

Показники
виконаної
роботи
(продовження)

Офіційні
скарги і звіти

Подані
повідомлення

Подані
повідомлення,
які було
розглянуто

Повідомлення,
які призвели
до інспекційних
заходів

50

Можливі
джерела

Зібрана чи
розрахована

Випадки

РІП

Зібрана

Стать працівника
або більшості
Випадки
причетних
працівників

РІП

Зібрана

Вік працівника
або більшості
причетних
працівників

Випадки

РІП

Зібрана

Головна причина Випадки

РІП

Зібрана

Регіон країни

Випадки

РІП

Зібрана

Галузь
господарської
діяльності

Випадки

РІП

Зібрана

Розмір
підприємства

Випадки

РІП

Зібрана

Головна причина Випадки

РІП

Зібрана

Регіон країни

Випадки

РІП

Зібрана

Галузь
господарської
діяльності

Випадки

РІП

Зібрана

Розмір
підприємства

Випадки

РІП

Зібрана

Чи ініційовані
інспекційні
заходи

Випадки

РІП

Зібрана

Головна причина Випадки

РІП

Зібрана

Регіон країни

Випадки

РІП

Зібрана

Галузь
господарської
діяльності

Випадки

РІП

Зібрана

Розмір
підприємства

Випадки

РІП

Зібрана

Чи ініційовані
інспекційні
заходи

Випадки

РІП

Зібрана

Головна причина Випадки

РІП

Зібрана

Регіон країни

Випадки

РІП

Зібрана

Галузь
господарської
діяльності

Випадки

РІП

Зібрана

Розмір
підприємства

Випадки

РІП

Зібрана

Тип скаржника

Офіційні скарги,
які призвели
до інспекційних
заходів

Одиниця

Група

Підгрупа

Показник

Нещасні випадки
на виробництві,
щодо яких було
проведено
розслідування

Випадки
травматизму,
Розслідування щодо яких було
проведено
нещасних
розслідування
випадки на
виробництві

Випадки
професійних
захворювань,
щодо яких було
проведено
розслідування

Показники
проведеної
роботи
(продовження)

Контрольні
відвідування

Результати
роботи
інспекції(й)
праці
Контрольні
відвідування,
де раніше
виявлені
порушення
було повністю
усунуто

Поділ

Одиниця

Можливі
джерела

Зібрана чи
розрахована

Смертельний чи
несмертельний
випадок

Випадки

РІП

Зібрана

Регіон країни

Випадки

РІП

Зібрана

Галузь
господарської
діяльності

Випадки

РІП

Зібрана

Смертельний чи
несмертельний
випадок

Випадки

РІП

Зібрана

Стать

Випадки

РІП

Зібрана

Регіон країни

Випадки

РІП

Зібрана

Галузь
господарської
діяльності

Випадки

РІП

Зібрана

Смертельний чи
несмертельний
випадок

Випадки

РІП

Зібрана

Стать

Випадки

РІП

Зібрана

Регіон країни

Випадки

РІП

Зібрана

Галузь
господарської
діяльності

Випадки

РІП

Зібрана

Регіон країни

Випадки

РІП

Зібрана

Галузь
господарської
діяльності

Випадки

РІП

Зібрана

Розмір
підприємства

Випадки

РІП

Зібрана

Чи порушення
було повністю
усунуто

Випадки

РІП

Зібрана

Регіон країни

Випадки

РІП

Зібрана

Галузь
господарської
діяльності

Випадки

РІП

Зібрана

Розмір
підприємства

Випадки

РІП

Зібрана

Вид накладених
санкцій (штраф,
припинення
роботи, інше)

Випадки

РІП

Зібрана

Кількість
накладених
штрафів,

Випадки

РІП

Зібрана

Предмет
виявлених
порушень

Випадки

РІП

Зібрана
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Група

Підгрупа

Показник

Контрольні
відвідування,
де раніше
виявлені
порушення
було усунуто
не повністю

Показники
проведеної
роботи
(продовження)

Результати
роботи
інспекції(й)
праці
(продовження)

Частка
контрольних
відвідувань,
де раніше
виявлені
порушення
було повністю
усунуто

Кількість
суб'єктів
господарювання,
де раніше
виявлені
порушення
було повністю
усунуто
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Поділ

Одиниця

Можливі
джерела

Зібрана чи
розрахована

Регіон країни

Випадки

РІП

Зібрана

Галузь
господарської
діяльності

Випадки

РІП

Зібрана

Розмір
підприємства

Випадки

РІП

Зібрана

Вид накладених
санкцій (штраф,
припинення
роботи, інше)

Випадки

РІП

Зібрана

Кількість
накладених
штрафів

Випадки

РІП

Зібрана

Предмет
виявлених
порушень

Випадки

РІП

Зібрана

Регіон країни

Відсотки

РІП

Розрахована

Галузь
господарської
діяльності

Відсотки

РІП

Розрахована

Розмір
підприємства

Відсотки

РІП

Розрахована

Відсотки

РІП

Розрахована

Кількість
накладених
штрафів

Відсотки

РІП

Розрахована

Предмет
виявлених
порушень

Відсотки

РІП

Розрахована

Регіон країни

Випадки

РІП

Зібрана

Галузь
господарської
діяльності

Випадки

РІП

Зібрана

Розмір
підприємства

Випадки

РІП

Зібрана

Вид накладених
санкцій (штраф,
припинення
роботи, інше)

Випадки

РІП

Зібрана

Кількість
накладених
штрафів

Випадки

РІП

Зібрана

Предмет
виявлених
порушень

Випадки

РІП

Зібрана

Вид накладених
санкцій (штраф,
припинення
роботи, інше)

Група

Підгрупа

Показник

Кількість суб'єктів
господарювання,
де раніше
виявлені
порушення
не було повністю
усунуто

Показники
проведеної
роботи
(продовження)

Результати
роботи
інспекції(й)
праці
(продовження)

Частка суб'єктів
господарювання,
де раніше
виявлені
порушення
було повністю
усунуто

Частка суб'єктів
господарювання,
де раніше
виявлені
порушення
було усунуто
не повністю

Поділ

Одиниця

Можливі
джерела

Зібрана чи
розрахована

Регіон країни

Випадки

РІП

Зібрана

Галузь
господарської
діяльності

Випадки

РІП

Зібрана

Розмір
підприємства

Випадки

РІП

Зібрана

Вид накладених
санкцій (штраф,
припинення
роботи, інше)

Випадки

РІП

Зібрана

Кількість
накладених
штрафів

Випадки

РІП

Зібрана

Предмет
виявлених
порушень

Випадки

РІП

Зібрана

Регіон країни

Відсотки

РІП

Розрахована

Галузь
господарської
діяльності

Відсотки

РІП

Розрахована

Розмір
підприємства

Відсотки

РІП

Розрахована

Вид накладених
санкцій (штраф,
припинення
роботи, інше)

Відсотки

РІП

Розрахована

Кількість
накладених
штрафів

Відсотки

РІП

Розрахована

Предмет
виявлених
порушень

Відсотки

РІП

Розрахована

Регіон країни

Відсотки

РІП

Розрахована

Галузь
господарської
діяльності

Відсотки

РІП

Розрахована

Розмір
підприємства

Відсотки

РІП

Розрахована

Вид накладених
санкцій (штраф,
припинення
роботи, інше)

Відсотки

РІП

Розрахована

Кількість
накладених
штрафів

Відсотки

РІП

Розрахована

Предмет
виявлених
порушень

Відсотки

РІП

Розрахована
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Група

Підгрупа

Показник

Час, що минув
з моменту подачі
скарги або
повідомлення
до першого
відвідування
(де це мало місце)

Показники
ефективності
і якості

Час
реагування
інспекції(й)
праці

Час, що минув
після першого
відвідування
до контрольного
відвідування
(де це мало місце)

Час, що минув
з моменту,
коли порушення
було виявлено
до моменту
його усунення
(де це мало місце)
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Поділ

Одиниця

Можливі
джерела

Зібрана чи
розрахована

Регіон країни

Дні

РІП

Зібрана

Галузь
господарської
діяльності

Дні

РІП

Зібрана

Розмір
підприємства

Дні

РІП

Зібрана

Предмет

Дні

РІП

Зібрана

Регіон країни

Дні

РІП

Зібрана

Галузь
господарської
діяльності

Дні

РІП

Зібрана

Розмір
підприємства

Дні

РІП

Зібрана

Предмет

Дні

РІП

Зібрана

Регіон країни

Дні

РІП

Зібрана

Галузь
господарської
діяльності

Дні

РІП

Зібрана

Розмір
підприємства

Дні

РІП

Зібрана

Предмет

Дні

РІП

Зібрана

Група

Підгрупа

Показник

Середня
тривалість
розслідування
до застосування
санкцій щодо
підприємства

Час
реакції
інспекції (й)
праці
Кількість
інспекційних
відвідувань,
що були
відкладені або
не були виконані
протягом певного
терміну

Поділ

Обсяг
виконаних/
невиконаних
робіт

Офіційні
скарги, які
не розглядалися

Можливі
джерела

Зібрана чи
розрахована

Регіон країни

Дні

РІП

Зібрана

Галузь
господарської
діяльності

Дні

РІП

Зібрана

Розмір
підприємства

Дні

РІП

Зібрана

Предмет

Дні

РІП

Зібрана

Регіон країни

Випадки

РІП

Зібрана

Галузь
господарської
діяльності

Випадки

РІП

Зібрана

Розмір
підприємства

Випадки

РІП

Зібрана

Кількість
призначених
інспекторів

Випадки

РІП

Зібрана

Випадки

РІП

Розрахована

Стать
працівника
або більшості
причетних
працівників

Випадки

РІП

Розрахована

Вік працівника
або більшості
причетних
працівників

Випадки

РІП

Розрахована

Громадянин/
негромадянин

Випадки

РІП

Розрахована

Головна причина Випадки

РІП

Розрахована

Регіон країни

Випадки

РІП

Розрахована

Галузь
господарської
діяльності

Випадки

РІП

Розрахована

Розмір
підприємства

Випадки

РІП

Розрахована

Чи ініційовані
інспекційні
заходи

Випадки

РІП

Розрахована

Відсотки

РІП

Розрахована

Вид заявника

Показники
ефективності
і якості

Одиниця

Частка офіційних
скарг, яких не було Предмет
розглянуто
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Група

Підгрупа

Показник

Кількість
повідомлень,
яких не було
розглянуто

Поділ

Обсяг
виконаних
робіт
(продовження)
Показники
ефективності
і якості
(продовження)

Частка випадки
повідомлень
про виробничий
травматизм,
щодо яких було
проведено
розслідування

Частка випадки
повідомлень
про професійні
захворювання,
щодо яких було
проведено
розслідування

Ефективність
використання
людських
ресурсів
інспекцій
праці
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Середня
кількість
проведених
відвідувань
на одного
інспектора

Можливі
джерела

Зібрана чи
розрахована

Головна причина Випадки

РІП

Розрахована

Регіон країни

Випадки

РІП

Розрахована

Галузь
господарської
діяльності

Випадки

РІП

Розрахована

Розмір
підприємства

Випадки

РІП

Розрахована

Відсотки

РІП

Розрахована

Смертельний чи
несмертельний
випадок

Відсотки

РІП

Розрахована

Регіон країни

Відсотки

РІП

Розрахована

Галузь
господарської
діяльності

Відсотки

РІП

Розрахована

Смертельний чи
несмертельний
випадок

Відсотки

РІП

Розрахована

Стать

Відсотки

РІП

Розрахована

Регіон країни

Відсотки

РІП

Розрахована

Галузь
господарської
діяльності

Відсотки

РІП

Розрахована

Смертельний чи
несмертельний
випадок

Відсотки

РІП

Розрахована

Стать

Відсотки

РІП

Розрахована

Регіон країни

Відсотки

РІП

Розрахована

Галузь
господарської
діяльності

Відсотки

РІП

Розрахована

Стать

Коефіцієнт

РІП

Розрахована

Регіон країни

Коефіцієнт

РІП

Розрахована

Галузь
господарської
діяльності

Коефіцієнт

РІП

Розрахована

Частка звітів,
яких не було
розглянуто

Частка
повідомлень
про нещасні
випадки, щодо
яких було
проведено
розслідування

Одиниця

Група

Підгрупа

Ефективність
використання
людських
ресурсів
інспекцій
праці

Показник

Середня
тривалість
відвідувань

Поділ

Зібрана чи
розрахована

Години

РІП

Розрахована

Галузь
господарської
діяльності

Години

РІП

Розрахована

Розмір
підприємства

Години

РІП

Розрахована

Години

РІП

Розрахована

Випадки

РІП

Зібрана

Випадки

РІП

Зібрана

Кількість
виявлених
порушень щодо
тільки одного
працівника,
які було повністю
усунуто

Кількість
виявлених
порушень щодо
більш ніж одного
працівника,
які було повністю
усунуто

Можливі
джерела

Регіон країни

Предмет

Вплив
інспекції(й)
на умови
праці

Одиниця

Кількість
причетних
працівників
на один
випадок
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Спеціалісти із соціального забезпечення

Спеціалісти з безпеки і гігієни праці

Спеціалісти з умов праці і наймання

Спеціальність та ієрархічний рівень

Інше

Помічники інспектора

Інспектори

Менеджери

Керівники

Інше

Помічники інспектора

Інспектори

Менеджери

Керівники

Інше

Помічники інспектора

Інспектори

Менеджери

Керівники

Усього

Регіон
країни 1

…

Регіон
країни 1

Регіон
країни 2

Чоловіки

Усього
Регіон
країни 2

Персонал інспекцій праці з поділом за статтю, регіонами країни, спеціальностями та ієрархічними рівнями

ДОДАТОК 2 ПРИКЛАДИ ФОРМАТУ ТАБЛИЦЬ

…

Усього

Регіон
країни 1

Жінки
Регіон
країни 2

…

Усього
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Керівники

Інше

Помічники інспектора

Інспектори

Менеджери

Керівники

Інше

Помічники інспектора

Інспектори

Менеджери

…

Усього

Регіон
країни 1

Регіон
країни 2

Регіон
країни 1

Регіон
країни 2
…

Усього

Регіон
країни 1

Жінки
Регіон
країни 2
…

Усього

Інші спеціальності

Спеціальність та ієрархічний рівень

1 – 4 працівники

500 та більше працівників

100 – 499 працівників

50 – 99 працівників

20 – 49 працівників

5 – 19 працівників

Усього

Регіон
країни 2

…

Усього

Регіон
країни 1

…

Регіон
країни 1

Регіон
країни 2

Відвідувань з метою превенції

Усього

Кількість інспекційних відвідувань

Регіон
країни 1

Регіон
…
країни 2

Усього

Відвідувань з метою реагування

Кількість інспекційних відвідувань з метою превенції та реагування з поділом за регіонами країни, галузями господарської діяльності та розмірами підприємства

Усього

Інші спеціальності

Спеціальність та ієрархічний рівень

Чоловіки

Усього

Персонал інспекцій праці з поділом за статтю, регіонами країни, спеціальностями та ієрархічними рівнями
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500 та більше працівників

100 – 499 працівників

50 – 99 працівників

20 – 49 працівників

5 – 19 працівників

1 – 4 працівники

500 та більше працівників

100 – 499 працівників

50 – 99 працівників

20 – 49 працівників

5 – 19 працівників

1 – 4 працівники

500 та більше працівників

100 – 499 працівників

50 – 99 працівників

20 – 49 працівників

5 – 19 працівників

1 – 4 працівники

…

Усього

Регіон
країни 2
…

Усього

Регіон
країни 1

Регіон
країни 2

Регіон
країни 1

* Повна класифікація МСГК – за адресою http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?CI=27

Усього

Тощо*

В. Виробництво

Б. Видобуток корисних копалин

Галузь діяльності (МСГК, ред.4)

Відвідувань з метою превенції

Усього
Регіон
країни 1

Регіон
країни 2
…

Усього

Відвідувань з метою реагування

Кількість інспекційних відвідувань з метою превенції та реагування з поділом за регіонам країни, галузями господарської діяльності та розмірами підприємства
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Невиплата заробітної плати

Невиплата заробітної плати

Інше

Небезпечна дитяча праця

Неповідомлення про нещасні випадки на виробництві

Цькування і домагання

Незадекларована праця

Порушення безпеки і гігієни праці

Надмірна тривалість робочого дня

Порушення вимог щодо мінімальної заробітної плати

Б. Видобуток корисних копалин

Інше

Небезпечна дитяча праця

Неповідомлення про нещасні випадки на виробництві

Цькування і домагання

Незадекларована праця

Порушення безпеки і гігієни праці

Надмірна тривалість робочого дня

Порушення вимог щодо мінімальної заробітної плати

А. Сільське, лісове і рибне господарство

Види основних виявлених порушень за галузями (МСГК, ред.4)

100%

100%

100%

100%

…

…

Регіон
…
країни 2

Регіон
країни 1

Загалом

100%

100%

Усього

Кількість інспекційних відвідувань

100%

100%

Регіон
країни 1

100%

100%

…

…

Регіон
…
країни 2
Усього

100%

100%

Відвідувань з метою превенції

100%

100%

Регіон
країни 1

100%

100%

…

…

Регіон …
країни 2

100%

100%

Усього

Відвідувань з метою реагування

Відсотковий розподіл видів основних виявлених порушень під час інспекційних відвідувань з метою превенції та реагування з поділом за регіонами країни
і галузями господарської діяльності
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Усього

Тощо

Цькування і домагання

Незадекларована праця

Порушення безпеки і гігієни праці

Надмірна тривалість робочого дня

Порушення вимог щодо мінімальної заробітної плати

Невиплата заробітної плати

Інше

Небезпечна дитяча праця

Неповідомлення про нещасні випадки на виробництві

Цькування і домагання

Незадекларована праця

Порушення безпеки і гігієни праці

Надмірна тривалість робочого дня

Порушення вимог щодо мінімальної заробітної плати

Невиплата заробітної плати

Інше

Небезпечна дитяча праця

Неповідомлення про випадки нещасні випадки. на виробництві

В. Виробництво

Види основних виявлених порушень за галузями
(МСГК, ред..4)

100%

100%

100%

100%

…

…

…

100%

100%

Усього

100%

100%

100%

100%

…

…

…

Усього

100%

100%

Регіон
країни 1

Регіон
країни 2

Відвідувань з метою превенції

Регіон
країни 1

Регіон
країни 2

Усього

Кількість інспекційних відвідувань

100%

100%

Регіон
країни 1

100%

100%

…

…

Регіон
країни 2 …

100%

100%

Усього

Відвідувань з метою реагування

Відсотковий розподіл видів основних виявлених порушень під час інспекційних відвідувань з метою превенції та реагування з поділом за регіонам країни і
галузями господарської діяльності
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В. Виробництво

Б. Видобуток корисних копалин

А. Сільське, лісове і рибне господарство

Галузь діяльності (МСГК, ред..4)

500 та більше працівників

100 – 499 працівників

50 – 99 працівників

20 – 49 працівників

5 – 19 працівників

1 – 4 працівники

500 та більше працівників

100 – 499 працівників

50 – 99 працівників

20 – 49 працівників

5 – 19 працівників

1 – 4 працівники

500 та більше працівників

100 – 499 працівників

50 – 99 працівників

20 – 49 працівників

5 – 19 працівників

1 – 4 працівники

Усього

Регіон
країни 2

Регіон
країни 1

…

Регіон
країни 1

Регіон
країни 2

Одне відвідування

Усього

Кількість відвіданих суб’єктів господарювання

…

Усього

Регіон
країни 1

Регіон
…
країни 2

Два відвідування
Усього

Кількість відвіданих суб’єктів господарювання з поділом за регіонами країни, галузями господарської діяльності, розмірами підприємства та кількістю відвідувань
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Усього

Галузь діяльності (МСГК, ред.4)

500 та більше працівників

100 – 499 працівників

50 – 99 працівників

20 – 49 працівників

5 – 19 працівників

1 – 4 працівники

Усього

Регіон
країни 2

Регіон
країни 1

…

Регіон
країни 1
Регіон
країни 2

Одне відвідування

Усього

Кількість відвіданих суб’єктів господарювання

…

Кількість відвіданих суб’єктів господарювання з поділом за регіонами країни,
галузями господарської діяльності, розмірами підприємства та кількістю відвідувань

Усього

Регіон
країни 1

Регіон
країни 2

Два відвідування
…

Усього

Керівництво з гармонізації
статистики інспекції
праці

Статистика інспекції праці суттєво допомагає урядам, зокрема
міністерствам праці, інспекціям праці, у розробленні національних політик, систем, програм і стратегій інспекції праці. У висновках Звіту про адміністрацію праці і інспекцію праці 2011 року
зазначається, що вкрай важливо застосовувати єдину методологію збору і компіляції даних про інспекцію праці, адже це допоможе забезпечити узгодженість статистики інспекції праці
держав-членів МОП, яку вони подають у річних звітах на виконання положень конвенцій МОП № 81 про інспекцію праці 1947 року
і № 129 про інспекцію праці у сільському господарстві 1969 року.
Після проведення тематичного дослідження МБП напрацювало
методологію, яка повинна забезпечити використання уніфікованої термінології і визначень, а також уніфікованих процедур
збору і компіляції даних про інспекцію праці. Вона доповнена
рекомендаціями, виконання яких допоможе гармонізувати статистику інспекції праці.
Даний посібник розроблений з метою надання допомоги
урядам у ході впровадження даної методології. Мова йде не лише
про розроблення і вдосконалення статистики інспекції праці, але
і про налагодження співробітництва між національними інспекціями праці, іншими урядовими органами та цілим рядом
партнерських установ і організацій.
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