
1.2. НПБ з інспекції праці  
та конвенції МОП 81, 129 

1.2.1. Аналіз НПБ з інспекції 
праці на відповідність 

конвенціям МОП  

1.2.2. Рекомендації щодо перегляду  
НПБ з інспекції праці 

1. Нормативно-
правова база (НПБ) з 

безпеки і гігієни 
праці (БГП), трудових 

відносин, інспекції 
праці (ІП) 

1.1. БГП:  
директиви 89/391/ЄЕС 

(рамкова),  
89/654/ЄЕС (робочі  місця), 

89/656 ЄЕС (ЗІЗ), 
2009/104/ЄC (робоче 

обладнання), 
конвенції МОП 155, 187 

Трудові відносини: 
директиви 91/533/ЄEC 

(обов’язок інформування), 
2003/88/ЄС (робочий час) 

1.1.1.  
Національний 
профіль з БГП 

1.1.2. 
Навчання 

щодо 
директив ЄС 

1.1.3.  
Таблиці відповідності 

національного 
законодавства  
директивам ЄС 

1.1.5. + 1.1.6. 
«Біла книга» 

законодавство з БГП 
та трудових відносин  

1.1.7. Навчання із 
застосування 
директив ЄС і 

національного 
законодавства 

1.1.4. 
Тристоронній 

семінар 

2. Покращення умов 
праці і подолання 
незадекларованої 

праці (НП) 

2.3. Зміцнення кадрового 
потенціалу Держпраці 

2.1. Інформаційна система 
(ІС) Держпраці (ДСП)  

2.2. Подолання НП 

2.3.1. Два навчальні 
візити: різні системи ІП 

– БГП і трудові 
відносини 

2.3.2. Навчання для 
інспекторів праці -  

виявлення НП 

2.3.3. Навчання – БГП і умови 
праці (інспектори праці та інші 

співробітники ДСП) 

2.1.1.+ 2.1.2. Аналіз: a)  ІС ДСП і даних за 
результатами інспекційних відвідувань;  

b) баз даних інших органів та їх сумісності 

2.1.3. + 2.1.4. Рекомендації щодо: a) удосконалення ІС 
ДСП і опрацювання результатів інспекційних 
відвідувань; b) обміну даними (фокус на НП) 

2.1.5. Навчання щодо ІС і 
опрацювання результатів 
інспекційних відвідувань  

2.2.2. Розроблення 
кількарічної стратегії 

подолання НП 
2.2.3. Попередження 
(інформування, угоди 

про співпрацю)  

2.2.4. Інспекційний 
компонент 

Реалізація стратегії подолання НП 2.2.1. Узагальнення 
даних про НП за 2016-

2017 і рекомендації 
щодо заходів у відповідь 

2.2.5. Зміцнення 
співпраці для подолання 

НП – семінар з обміну 
інформацією 

2.3.4. Навчання з налагодження 
робочих процесів для 

адміністративного персоналу ДСП  

Діяльність Проекту 

- виконано - в процесі виконання - на етапі підготовки Умовні позначення: - результати і заходи 



Проект офіційно відкрився 
7 листопада 2017 

Створена Наглядова рада 

• Розроблення рекомендацій: 
 

a) Удосконалення інформаційної системи 
Держпраці;  

 
b)    Обмін даними з іншими органами. 
 
• Розроблення “Білої книги” щодо шляхів 

реформування законодавства з БГП і трудових 
відносин 
 

Заходи на етапі реалізації 

Проект ЄС-МОП 
“Зміцнення адміністрації праці  

з метою покращення умов праці і подолання незадекларованої праці”  Проект фінансується 
Європейським Союзом 

Проект виконується 
Міжнародною організацією праці 

Всі матеріали розміщені на сайті проекту 
www.ilo.org/UkraineEUProject 

Заходи, заплановані  
на червень-листопад  2018 

• Тренінг з розроблення стратегії подолання 
незадекларованої праці (НП) та інформаційної 
кампанії 

 
• Тренінги для інспекторів праці з питань НП 
 
• Впровадження стратегії подолання НП 

 
• Розроблення навчальних програм для інспекторів 

праці з БГП і НП 
 
• 1-й  навчальний візит до країни ЄС для вивчення 

досвіду інспекції праці 

Незадекларована 
праця в Україні: 

характер, масштаби та 
шляхи її подолання -  

робочий документ для 
розроблення стратегії 

подолання НП 
 

100 фахівців пройшли навчання 
по директивах ЄС на 6 

спеціалізованих тренінгах 

 

60 фахівців взяли участь в 
обговоренні шляхів імплементації 

директив ЄС 

Аналіз і рекомендації  
з БГП та інспекції праці 

Настанови і рекомендації до концепції 
реформування національної системи 
запобігання професійним ризикам і  
заохочення безпеки та гігієни праці 

Аналіз рівня 
відповідності  
національного 
законодавства вибраним 
директивам ЄС  
з безпеки та  гігієни 
праці, трудових відносин 

Національне 
законодавство з питань 
інспекції праці. Аналіз і 
рекомендації  
(буде валідовано 21 червня) 

Національний профіль з 
БГП для України  

Зміцнення потенціалу 

Ключові результати за період 
липень 2017 – травень 2018 

Аналіз інформаційної системи 
Держпраці та її сумісності з 
іншими базами  

 


