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Що таке неформальна економіка? I

Деякі визначення неформальності
ВИЗНАЧЕННЯ ЗА ОЗНАКОЮ ПІДПРИЄМСТВ

Зайнятість у неформальному секторі – всі види робіт на підприємствах у 
неформальному секторі 

ВИЗНАЧЕННЯ ЗА ОЗНАКОЮ РОБОТИ/РОБОЧИХ МІСЦЬ

Неформальна зайнятість – всі види нестандартної роботи , що виконуються 
на підприємствах формального сектору, неформального сектору і в 
домогосподарствах

ВИЗНАЧЕННЯ МОП 

Неформальна економіка – будь-яка економічна діяльність працівників або 
виробничих одиниць, що за законодавством або на практиці не охоплена
або недостатньо охоплена формальними нормами.

Що таке неформальна економіка? II

МОП використовує термін «неформальна економіка» і дає 
таке визначення:

«будь-яка діяльність працівників і економічних одиниць, що
за законодавством або на практиці не охоплена

охоплена формальними нормами»

2 (a) Рекомендації щодо переходу від неформальної
економіки, 2015 (No.204)

Наслідки неформальної економіки для працівників

Працівники у неформальній економіці не визнані, не 
зареєстровані або на них не поширюється трудове 
законодавство і соціальний захист і зазвичай не 
обліковуються офіційною статистикою. Як наслідок:

Вони значною мірою позбавлені соціального захисту

Не користуються правами у сфері праці

Їхні інтереси на робочому місці не представлені 

Гідна праця і неформальна економіка
МОП наголошує на необхідності сприяння переходу від
неформальної до формальної праці, що є передумовою
забезпечення гідної праці. Неформальний сектор вступає в
протиріччя із 4 опорами гідної праці :

Сприяння 
зайнятості 

Забезпечення 
дотримання 
прав у сфері 

праці
Розширення 
охоплення 
соціальним 

захистом

Сприяння 
соціальному 

діалогу
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Концепція ЄС щодо незадекларованої праці 

ЄК прийняла Комюніке 98/219 від 7 квітня 1998, яке
визначає незадекларовану працю як:

Визначення не включає незаконну діяльність та ту діяльність, 
яку не потрібно декларувати. 

Наслідки незадекларованої праці

Умови праці, безпека та гігієна праці

 Трудові права (щорічна відпустка, робочий час)

Підвищення кваліфікації, навчання протягом життя

 Забезпечення гарантій зайнятості (виплата у зв’язку з 
втратою роботи, виплата по безробіттю)

Пенсії, медичне забезпечення 

Недобросовісна конкуренція 

 Зниження податкових надходжень та відрахувань на 
соціальне страхування

«оплачувані види діяльності, які є законними за їхнім 
характером, але незадекларовані/про них не повідомлено 
державним органам влади, враховуючи при цьому 
різноманіття регуляторних систем держав-членів»
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Типологія незадекларованої праці I

Повністю незадекларована праця

Види:

- Незареєстровані працівники без контракту, які
працюють на підприємстві, у домогосподарстві як
члени сім’ї, приватні вчителі/репетитори, зайняті
у сільському господарстві.

- Незадекларована самозайнятсть, коли всі або
деякі транзакції незадекларовані.

Типологія незадекларованої праці ІІ

Частково незадекларована праця

Основні ознаки: незаконна практика часткового
звітування про виплачену заробітну плату. Включає:

 Подвійні платежі: (a) офіційна зарплата, заявлена у
податкові органи, фонди соціального
забезпечення, на виконання вимог трудового
законодавства і (b) додаткова незадекларована
винагорода «у конверті».

 Договори найму на меншу кількість робочих годин,
ніж працівник відпрацьовує де факто.



Цілі платформи ЄС з питань 
незадекларованої праці

Рішення 2016/344 від 9 березня 2016

 Обмін успішними практиками та інформацією й забезпечення
платформи на рівні ЄС для розвитку спільного розуміння,
напрацювання досвіду і аналізу явища незадекларованої праці

 Єдині визначення і концепції незадекларованої праці

 Стимулювання співробітництва між різними органами із
забезпечення дотримання законодавства держав-членів ЄС, які
беруть участь у транскордонних заходах на добровільній основі.

 Посилення співробітництва між державами-членами ЄС

Роль інспекції праці 

Стратегія дій уряду, зокрема через міністерство з питань
праці, повинна виконуватися на трьох фронтах:

 попередження неформальності,

 формалізація неформальних видів діяльності та

 розширення захисту (скорочення прогалин).

З якими труднощами стикається інспекція 
праці?

Обмежені повноваження інспекції праці відносно
розпорошеної, прихованої неформальної економіки

Недосконалість систем адміністрації праці, особливо
інспекції праці

 Недостатність ресурсів, що виділяються на інспекцію праці
Специфічні проблеми (робота в приватних будинках, у С/Г,
на середніх і малих підприємствах)

Відсутність цільових стратегій і методологій
Недостатність спеціального навчання
Неефективна співпраця із іншими установами і
організаціями
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Проект
«Зміцнення системи інспекції праці і механізмів соціального діалогу»

Тристоронній семінар
Незадекларована праця в Україні 

та роль інспекції праці в її подоланні

Практичні дії інспекцій праці з протидії різним видам 
незадекларованої праці: досвід ЄС

Київ, Україна. 7-8 грудня 2016

Арсеніо Фернандес Родрігес
Спеціаліст з питань інспекції праці, адміністрації праці та безпеки і гігієни праці

Передумови успішності інспекції праці в 
неформальній економіці I

Нормативно-правова база

Законодавство повинно 
поширюватися на всіх 

працівників і на всі 
сектори економіки

Повноваження 
інспекторів повинні 
бути розширеними

Передумови успішності для інспекції праці у 
неформальній економіці ІІІ

Законодавча база, яка відповідає міжнародним трудовим
нормам, зокрема стосовно умов роботи інспекторів праці

Повноваження інспекторів праці

 Контроль: включаючи право вільного входу до установ
та можливість проведення перевірки

 Припис: наказ, виданий підприємству з метою
усунення дефектів відповідно до трудового
законодавства

Передумови успішності інспекції праці в 
неформальній економіці III

Інституціональні рамки

Збільшення 
ресурсів Централі-

зація
/

Децентра-
лізація

Співпраця з 
іншими 

державними або 
приватними 
установами і 

організаціями

Співпраця з 
певними 

секторами і 
галузевими 

об’єднаннями
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Труднощі для інспекції праці, викликані 
незадекларованою працею

Труднощі, що виникають під час здійснення інспекційних
відвідувань та пов’язані з особливостями виду
незадекларованої праці.

Як врегулювати виявлені ситуації, коли має місце
недотримання і убезпечити тих, чиї інтереси утискалися.

Секторальні проблеми.

Роль інспекції праці

Працівники не повинні позбавлятися соціального захисту
через неврегульований статус зайнятості, а завдання
інспекторів праці – забезпечувати такі умови праці, які
передбачені законодавством, а не такі, що визначаються
законним характером їхньої зайнятості.

Нобхідно розділяти повноваження інспекторів праці і
повноваження інших органів з тим, щоб працівники, у тому
числі незадекларовані, довіряли інспекторам праці.

(2006 Загальний огляд інспекції праці (§ 150)

СТРАТЕГІЇ ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЗА 
ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ ІНСПЕКЦІЇ ПРАЦІ
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(2006 Загальний огляд інспекції праці (§ 150)
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

 Центральний орган інспекції праці з протидії НП

 Комітети або міжвідомчі департаменти/агенції

 Спеціалізовані підрозділи

 Ініціативи добровільного самоврегулювання

 Використання новітніх технологій

Досвід ЄС І: у контексті повноважень та 
організації

Досвід ЄС ІІ – інші підходи 

Польща  Матеріали в пресі із попередження нелегальної
зайнятості (участь ЗМІ).

Ірландія  Надання інформації про дотримання законодавства по
телефону, на додаток до інформації, доступної на веб-сайті і в
друкованих джерелах.

Іспанія  Реєстрація акредитованих підприємств з будівництва,
чия ліцензія може бути анульована в результаті інспекції.

Досвід ЄС ІІІ – інші підходи 

Франція  Власників будівельних компаній інформують про їхні
зобов’язання при видачі ліцензії.

Норвегія  У 2011 р. запроваджена процедура обов’язкового
отримання дозволу. Компанії, що надають послуги з клінінгу,
повинні отримати дозвіл інспекції праці.

Бельгія  Зловживання статусом самозайнятого європейськими
мігрантами призвело до того, що уряд видав документ, за яким
вимагається сплата відповідних внесків до системи соціального
забезпечення із дня прибуття в країну.
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Інструменти для інспекції праці I

ЗАКОН – перший і найкращий інструмент інспекторів праці
для протидії незадекларованій праці.

 Законні презумпції
 Зворотній тягар доведення
 Перелік ознак, за якими виявляють наявність трудових відносин

(Рекомендація No. 198 (2006)

Інструменти для інспекції праці II

Технічні інструменти для виявлення НП:

• Процедури планування, 
• Критерії відбору підприємств, 
• Посібники, 
• Методичні вказівки, 
• Контрольні списки і «сценарії» для проведення інтерв’ю,
• Протоколи відвідувань,
• Процедури на етапі після здійснення відвідування. 

Інспектори можуть проводити перевірки на основі погоджених 
процедур, напрацьованих для типових випадків

Інструменти для інспекції праці III

База даних із інформацією про

• Підприємства, 
• Робочі місця, 
• Інспекційні відвідування,
• Процедури.

Вкрай важливі інструменти

Інструменти для інспекції праці IV

Спеціалізоване навчання/тренінги:

Інспектори повинні володіти навичками спілкування для
ефективного здійснення інспекційних відвідувань з
виявлення НП. Тому що вони постійно будуть мати справу
із супротивом з боку роботодавців, із непоінформованими
працівниками, працівниками-мігрантами. Висока
ймовірність перешкоджання перевіркам.

Спільні інспекційні відвідування (з іншими державними
органами) вимагатимуть сильної наполегливості, для чого
також рекомендоване навчання.
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Інструменти для інспекції праці V

Співпраця з іншими адміністративними органами

Велика кількість органів, що повинні займатися
проблемою НП, серед них – інспекція праці, органи
соціального забезпечення, податкові органи, імміграційні
служби і певною мірою поліція.

Інструменти для інспекції праці VI

Співпраця із соціальними партнерами

У Загальному огляді інспекції праці 2006 Комітет експертів
із застосування конвенцій і рекомендацій зазначив, що
«інспекція праці може досягти поставлених цілей лише за
умови вжиття відповідних заходів компетентним органом,
націлених на забезпечення ефективного співробітництва із
роботодавцями і працівниками в рамках своєї діяльності.
Дійсно, соціальні партнери відіграють ключову роль у
визначенні дій для попередження і боротьби з
незадекларованою працею»

Інструменти для інспекції праці VII

Транскордонне співробітництво

Обмін інформацією про підприємства і працівників із
однієї країни, які діють/працюють у іншій країні. А також
розширення можливостей завдяки обміну думками,
досвідом і інструментами.

САНКЦІЇ

 Адміністративні/кримінальні
 Cпільні і численні зобов’язання
 Відповідальність законних представників
 Супутні санкції

 Призупинення діяльності/закриття підприємства
 Позбавлення права на участь у державних

тендерах
 Блокування банківських рахунків (Бельгія)
 Публічне осудження (газети, веб-сайти, додатки)

 Відшкодування втрат, понесених працівниками і 
системами соціального забезпечення за рахунок санкцій

 Спрощені процедури застосування санкцій
 Спрощені процедури проведення платежів (ATM, на 

місці…)

Інструменти для інспекції праці VIII
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