
  
 
 
 
 

        Проект фінансується 
 Європейським Союзом 

                       Проект виконується 
                          Міжнародною організацією праці 

 
Проект ЄС-МОП 

ЗМІЦНЕННЯ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРАЦІ 
З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ПРАЦІ І ПОДОЛАННЯ НЕЗАДЕКЛАРОВАНОЇ ПРАЦІ 

Проект на 28 травня 2018 

Тристоронній семінар-тренінг 

Розроблення дворічного плану дій подолання незадекларованої праці   

4-7 червня 2018 
Президент-готель 

вул. Госпітальна, 12 
 

4 червня, Понеділок 
 

09:00-09:30 Реєстрація і вітальна кава 

09:30-10:10 Відкриття  

09:30-09:40 Модератор: МОП 

09:40-09:50 Міністерство соціальної політики  

09:50-10:00 Державна служба з питань праці 

10:00-10:10 Представництво Європейського Союзу в Україні 

10:10-13:00 Результати пілотної кампанії з подолання незадекларованої праці, 
проведеної Держпраці за підтримки МОП у 2017 р. 

10:10-10:30 Підтримка, надана МОП для розроблення і пілотування кампанії   

Софія Литвин, Національний координатор проекту МОП і Проекту ЄС-МОП 

10:30-11:00 Інформаційний компонент 

10:30-10:45 Основні результати – Апарат Держпраці   

10:45-11:15 Винесені уроки (що вдалося і що не вдалося, фактори успіху) 

Роль інших органів влади і соціальних партнерів 

Пропозиції – що включити в План дій 

11:15-11:45 Перерва на каву  

  

11:45-13:00 Інспекційний компонент 

11:45-12:15 Основні результати – Апарат Держпраці   

12:15-13:00 Винесені уроки (що вдалося і що не вдалося, фактори успіху) 

Роль інших органів влади і соціальних партнерів 

Пропозиції – що включити в План дій 

13:00-14:00 Обід  

  



  

14:00-14:15 Незадекларована праця  

 Поняття незадекларованої праці, причини і наслідки   

Антоніу Сантуш, Менеджер Проекту ЄС-МОП 

14:15-15:00 Дані про незадекларовану працю в Україні  

 Представлення оновленого звіту про незадекларовану працю в Україні -   

 Обговорення – проблема збирання і опрацювання даних про 
незадекларовану працю в Україні 

Олександр Цимбал, національний експерт, співавтор звіту  

15:00-15:30 Заходи для подолання незадекларованої праці  

 Рекомендовані заходи подолання незадекларованої праці в Україні    

Антоніу Сантуш, Менеджер Проекту ЄС-МОП 

15:30-16:00 Перерва на каву 

16:00-16:30 Приховані трудові відносини: фіктивні аутсорсинг, самозайнятість, надавачі 
послуг, учні, стажери, волонтери та інші схеми – значення Рекомендації МОП 
198 про трудові правовідносини.   

Антоніу Сантуш, Менеджер Проекту ЄС-МОП 

16:30-17:00 Підведення підсумків і завершення дня 1 

 

5 червня, вівторок 

09:00-10:30 Стратегічне планування 

 Основи стратегічного планування (стратегія, тактика, цілі, показники 
результативності, базові значення показників результативності, цільові 
показники результативності...) 

Представлення завдань для робочих груп, методологія, організація роботи і 
очікувані результати 

Правила роботи в групах   

Антоніу Сантуш, Менеджер Проекту ЄС-МОП 

  

10:30-11:00 Перерва на каву 

11:00-12:30 Робота в семи (7) робочих групах з розроблення Плану дій із подолання 
незадекларованої праці   

Результат: 1 форма із заходами від кожної групи заповнена   

Всього - 7 форм заповнено 
  

12:30-13:30 Обід  

  

13:30-15:00 Робота в семи (7) робочих групах  

Результат: 1 форма із заходами від кожної групи заповнена   

Всього у перший день = 14 форм заповнено 



15:00-15:30 Перерва на каву 

 

15:30-16:00 Підготовка до представлення результатів роботи в групах 

16:00-17:30 Представлення результатів роботи в групах 

17:30-18:00 Підведення підсумків і завершення дня 1 

 

6 червня, середа 

09:00-10:30 Розминка 

Робота в семи (7) робочих групах  

Результат: 1 форма із заходами від кожної групи заповнена   

Всього - 7 форм заповнено 

10:30-11:00 Перерва на каву 

11:00-12:30 Робота в семи (7) робочих групах  

Результат: 1 форма із заходами від кожної групи заповнена   

Всього - 7 форм заповнено 

  

12:30-13:30 Обід  

  

13:30-15:00 Робота в семи (7) робочих групах  

Результат: 1 форма із заходами від кожної групи заповнена   

Всього - 7 форм заповнено  

Всього у день 2 заповнено  21 форму 

Всього за два дні заповнено 35 форм 

15:00-15:30 Перерва на каву 

15:30-16:00 Підготовка до представлення результатів роботи в групах 

16:00-17:30 Представлення результатів роботи в групах 

17:30-18:00 Підведення підсумків і завершення дня 3 

 

  



7 червня, четвер 

09:00-10:30 Розминка 

Робота в семи (7) робочих групах  

Доопрацювання форм 

10:30-11:00 Перерва на каву 

11:00-12:30 Робота в семи (7) робочих групах  

Доопрацювання форм 
  

12:30-13:30 Обід  

  

13:30-14:00 Підготовка до представлення результатів роботи в групах 

14:00-15:30 Представлення результатів роботи в групах 

15:30-16:00 Підведення підсумків і завершення семінару-тренінгу 

 

Очікуваний результат: 35 форм із заходами заповнені 

На кожну групу – по 5 форм 

День 1 – 2 форми на кожну групу Всього = 14 форм 

День 2 – 3 форми на кожну групу Всього = 21 форма  

ВСЬОГО - 35 форм із заходами заповнені  

 

Роздаткові матеріали 

1. Звіт про незадекларовану працю 
2. Буклети і плакати 
3. PPP презентації – Антоніо (3), Софія (1), Держпраці (2) Олександр Цимбал  (1)  

ВСЬОГО 7 PPP’s 
4. Форми для стратегічного планування  


