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Проект «Зміцнення адміністрації праці з
метою покращення умов праці і подолання
незадекларованої праці», фінансований Європейським Союзом (ЄС), виконувався Міжнародною організацією праці (МОП) з 1 липня
2017 року до 31 грудня 2019 року.
Головні цілі проекту полягали у сприянні
покращенню умов праці в Україні та зменшенню масштабів незадекларованої праці
(НП) шляхом удосконалення української нормативно-правової бази з питань безпеки і
здоров’я на роботі (БЗР), трудових відносин і
інспекції праці та підвищення ефективності й
результативності Державної служби України
з питань праці (Держпраці).
Головні компоненти проекту включали
надання технічної допомоги у наближенні
українського законодавства до міжнародних
і європейських трудових норм із БЗР, трудових відносин і інспекції праці та розбудову
спроможності Держпраці.
Нижче стисло викладені основні результати
проекту. Українським посадовцям, відповідальним за прийняття рішень, було представлено глибокий аналіз поточної ситуації у
сфері БЗР, трудових відносин, інспекції праці
та НП, а також надано всеосяжні рекомендації щодо якнайкращого способу розв’язання
проблем. Проект сприяв також формуванню
спільного бачення головних пріоритетів у
цих напрямках, визначенню шляху до покращення і розробленню відповідної «дорожньої карти».
У царині БЗР основні рекомендації проекту
були враховані у Концепції реформування
системи управління охороню праці. Зацікавленим сторонам було подано 10 аналітичних
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матеріалів із вичерпними рекомендаціями
щодо наближення національного законодавства до норм ЄС і технічними порадами щодо
правових актів, розроблених із метою транспонування ряду директив ЄС.
Стосовно НП проект, крім проведення аналізу
цього явища і розроблення рекомендацій
щодо його подолання, також підтримав складання і адвокацію Національного плану дій з
подолання НП і підготував тематичну національну інформаційну кампанію.
У сфері інспекції праці ми можемо виділити
всеосяжний аналіз і рекомендації щодо
узгодження нормативно-правової бази з
інспекції праці з міжнародними нормами;
змістовні рекомендації щодо модернізації
інформаційної системи Держпраці; поглиблення розуміння способів застосування
методів стратегічного планування до управління інспекційною діяльністю Держпраці.
Крім того, Меморандум про взаєморозуміння
щодо співробітництва між Держпраці та
Інспекцією праці Португалії є хорошою основою для обміну досвідом, вивчення успішних
практик та їх взаємної передачі.
Що стосується розбудови спроможності,
близько 1200 учасників були ознайомлені з
міжнародними та європейськими стандартами у вищезгаданих сферах у рамках відповідних заходів національних партнерів, а 413
представників зацікавлених сторін підвищили свій рівень знань із цих питань завдяки
заходам проекту; 263 фахівця пройшли навчання з питань БЗР і оцінки ризиків; 256
інспекторів праці пройшли навчання з методик проведення інспекційних відвідувань і
набули комунікаційних навичок для ефектив-
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нішого виявлення і стримування НП. Крім
того, до 100 експертів пройшли спеціальні
тренінги.
Проект ЄС-МОП «На шляху до безпечної,
здорової та задекларованої праці в Україні»,
розрахований на 2020-2022 роки, базується
на вищезгаданих здобутках і сприяє подальшому покращенню умов праці в Україні.

Антоніу Сантуш
Менеджер проекту

Команда проекту визнає і високо цінує
активну участь і залученість національних
партнерів, внесок колег по роботі в МОП із
Женеви, Будапешта і України, а також неоціненну і постійну підтримку з боку донора.
Команда проекту ЄС-МОП
Листопад 2019 року

Софія Литвин
Національний координатор проекту
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Нормативно-правова база (НПБ) з безпеки і
здоров'я на роботі, трудових відносин,
інспекції праці (ІП)

1.1. БЗР: директиви 89/391/ЄЕС (рамкова),
89/654/ЄЕС (робочі місця), 89/656 ЄЕС (ЗІЗ),
2009/104/ЄC (робоче обладнання),
2003/88/ЄС (робочий час)
Конвенції МОП 155, 187
Трудові відносини:
директива 91/533/ЄEC
(обов’язок інформування),

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

1.2.1. Аналіз НПБ із інспекції праці на
відповідність конвенціям МОП 81
і 129
1.2.2. Рекомендації щодо перегляду НПБ
із інспекції праці

1.1.1. Національний профіль з БГП

1.1.2. Навчання щодо директив ЄС
1.1.3. Таблиці відповідності національного
законодавства директивам ЄС
1.1.4. Тристоронній семінар
1.1.5. + 1.1.6. “Біла книга”
Законодавство з БГП і питань трудових
відносин
1.1.7. Навчання із застосування директив ЄС і
національного законодавства
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2

Покращення умов праці і подолання
незадекларованої праці (НП)

2.1. Інформаційна система (ІС)
Держпраці (ДСП)
2.1.1. + 2.1.2. Аналіз: a) ІС ДСП
і даних за результатами
інспекційних відвідувань;
b) ІС 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)

2.2. НП

2.2.1. Узагальнення даних
про НП і
рекомендації щодо
заходів у відповідь
2.2.2. Розроблення
стратегії
подолання НП
Реалізація стратегії НП
2.2.3. Попередження
(інформування, угоди
про співпрацю)
2.2.4. Інспекційний
компонент
2.2.5. Семінар з обміну
інформацією щодо
НП

2.3. Зміцнення кадрового
потенціалу Держпраці
2.3.1.2 Навчальний візит:
Португалія
2.3.2. Навчання для
інспекторів праці –
виявлення НП
2.3.3. Навчання – БЗР і
умови праці
(інспектори праці та
інші фахівці)
2.3.4. Тренінг із
стратегічного
планування
інспекційної
діяльності
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БЕЗПЕКА І ЗДОРОВ’Я НА РОБОТІ (БЗР)
Концепція реформування СУОП,
затверджена КМУ – враховані рекомендації
Проекту
Національний профіль БГП - системний
огляд ситуації і рекомендації (представлено і
валідовано)
«Біла книга» - Директиви ЄС та
реформування законодавства України з БЗР і
трудових відносин і ДОРОЖНЯ КАРТА
(представлено і валідовано)
Аналіз ступеня наближеності
національного законодавства до директив
ЄС (таблиці відповідності по 6 директивах і
«Стислі нотатки») – представлено і валідовано
Транспоновані директиви ЄС: 2009/104/EC
(робоче обладнання), 89/656/EEC (ЗІЗ)
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4 150

навчальних
посібника про
управління
ризиками

Директиви ЄС в режимі очікування:
2003/88/EC (робочий час) 91/533/EEC
(обов’язок інформування)
Технічні консультації щодо:
імплементації директив: 89/391/EEC,
2009/104/EC, 89/656/EEC, 89/654/EEC,
91/533/EEC, 2003/88/EC, 92/57/EEC,
2006/54/EC і 92/85/EEC;
ряду проектів нормативно-правових актів;
тренінги (міжнародні стандарти і стандарти
ЄС із оцінки професійних ризиків, управління
ризиками та ін.)

8

фахівців пройшли
тренінги по 6 директивах
ЄС на спеціалізованих
тренінгах

413

представників національних
партнерів розширили свої знання
про стандарти ЄС із БЗП, інспекцію
праці, незадекларовану працю
(семінари, конференції, тренінги
Проекту)

113

Директиви в роботі: 89/654/EEC (робочі
місця)
Підготовка проектів законодавчих актів:
89/391/EEC (рамкова)

аналітичних матеріалів з питань
безпеки і здоров’я на роботі із
детальними рекомендаціями
щодо покращення ситуації в даній
сфері у світлі стандартів МОП і ЄС

ФАХІВЦІВ підготовлені як тренери по стандартах ЄС із
БЗР, управління ризиками - у 4 галузях із найвищим
рівнем нещасних випадків:

85 15 13

ІНСПЕКТОРІВ ОП
Держпраці
18 областей

ІНСПЕКТОРІВ
ПРОФСПІЛОК

ЕКСПЕРТІВ

1200

КЕРІВНИКІВ ВИЩОЇ І СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ,
ЕКСПЕРТІВ, СОЦІАЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ отримали
інформацію про європейські і міжнародні
стандарти і кращі практики з БЗР, інспекції
праці, трудових відносин, незадекларованої
праці (21 захід партнерів)

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

«Біла книга» із
реформування
законодавства України з
безпеки і здоров’я на
роботі і трудових відносин
і ДОРОЖНЯ КАРТА

Аналіз рівня відповідності
національного
законодавства вибраним
директивам ЄС – 6 таблиць
відповідності

Стислі нотатки з основних
аспектів узгодженості між
українським національним
законодавством і
вибраними директивами ЄС

Національний профіль БГП

Навчальні матеріали Управління ризиками і
БЗР на транспорті, будівництві, у лісовому
господарстві

9

Області, охоплені тренінгами
з БЗР для інспекторів праці
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Області, охоплені тренінгами
з БЗР для інспекторів праці
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ІНСПЕКЦІЯ ПРАЦІ (ІП)
Аналіз нормативно-правової бази України з
інспекції праці і рекомендації щодо приведення
її у відповідність до стандартів МОП (Конвенції
81 і 129) – представлено і валідовано
Підтримка в напрацюванні стратегічного плану
Держпраці (інспекційна діяльність)
Держпраці (Україна) і Орган з питань умов
праці (Португалія) підписали Меморандум про
взаєморозуміння щодо співробітництва

30

ФАХІВЦІВ ДЕРЖПРАЦІ з трудових відносин,
охорони праці, гігієни праці ознайомилися з
методами стратегічного планування інспекційної
діяльності і напрацювали перший проект плану

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА
ДЕРЖПРАЦІ (ІС)
Аналіз і рекомендації щодо модернізації ІС
Держпраці
Напрацьований проект концепції нового
Проекту – “Ефективна, результативна, і
підзвітна інспекція праці в Україні”
(модернізація бізнес-процесів та ІС Держпраці)

8

представників національних
партнерів відвідали Орган з
питань умов праці Португалії
(ACT) і ознайомилися з
успішними практиками з БЗР,
НП, ІП

20

фахівців ознайомилися з ІС
інспекції праці Іспанії і надали
пропозиції до концепції проекту
з модернізації бізнес-процесів
та ІС Держпраці

Проект виконується
Міжнародною організацією праці

Проект фінансується
Європейським Союзом

Проект ЄС -МОП
ЗМІЦНЕННЯ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРАЦІ
З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ПРАЦІ І ПОДОЛАННЯ НЕЗАДЕКЛАРОВАНОЇ

ПРАЦІ

Нормативно -правова база України
з інспекції праці
Аналіз і рекомендації

21

2018

www.ilo.org/UkraineEUProject

Нормативно-правова база України з
інспекції праці. Аналіз і рекомендації
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Звіт та рекомендації щодо модернізації
інформаційної системи Держпраці

Основні напрацювання
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НЕЗАДЕКЛАРОВАНА ПРАЦЯ (НП)
Звіт “Незадекларована праця в Україні: характер,
масштаби та шляхи її подолання” – представлено і
валідовано
Проект національного плану дій з подолання НП переданий Уряду
Національна інформаційна кампанія про
незадекларовану працю
Навчання для інспекторів праці з незадекларованої
праці
Навчання з питань інституціональних комунікацій

256

ІНСПЕКТОРІВ ДЕРЖПРАЦІ (ТРУДОВІ
ВІДНОСИНИ) усіх областей І 16 ПРАВОВИХ
ІНСПЕКТОРІВ ПРОФСПІЛОК пройшли
навчання по техніках інспекцій і
комунікацій для кращого виявлення
випадків НП

КОМАНДА ТРЕНЕРІВ
(9 інспекторів праці) підготовленіі

30 СПЕЦІАЛІСТІВ

ПРОЕКТ ЄС-МОП
ЗМІЦНЕННЯ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРАЦІ
З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ПРАЦІ І ПОДОЛАННЯ НЕЗАДЕКЛАРОВАНОЇ ПРАЦІ

відділів по роботі зі ЗМІ Держпраці, інших
органів, соціальних партнерів підготовлені
до впровадження кампанії про НП в
рамках 3 тренінгів

Тренінг для тренерів

І ТЕХНІКИ ЕФЕКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ
ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ
Техніки інспекційних відвідувань
Роздаткові матеріали

Жовтень 2018
www.ilo.org/UkraineEUProject

Методи інспекційних відвідувань і техніки
ефективного спілкування для виявлення і
подолання незадекларованої праці

Незадекларована праця в Україні:
характер, масштаби
та шляхи її подолання

Проект національного плану дій
із подолання незадекларованої
праці в Україні

Національна інформаційна кампанія про НП,
медіаплан і візуальні матеріли розроблені і валідовані
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БЕЗПЕКА І ЗДОРОВ’Я НА
РОБОТІ (БЗР)
Змінити підхід «охорона і відшкодування
збитків» на «попередження» згідно з
загальними принципами попередження (ЗПП)
Транспонування Директиви 89/391/EEC
рамковим законом про безпеку і здоров’я на
роботі
Транспонування спеціальних директив
законами ВРУ або Постановами КМУ

ІНСПЕКЦІЯ ПРАЦІ (ІП)
ІП – неупереджений державний орган, місія
якого – покращення умов праці через
забезпечення додержання законодавства як
роботодавцями, так і працівниками
Допомогти зрозуміти, що «ІП – корисна і для
працівників, і для бізнесу»
Покращити ефективність, результативність і
якість, прозорість, підзвітність і імідж ІП
Прийняти Статут інспекції праці, узгоджений із
конвенціями МОП 81 і 129
Вивести інспекцію праці з-під дії Закону 877-V,
05.04.2007

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА
ДЕРЖПРАЦІ
Переформатування бізнес-процесів Держпраці
Запровадження ІС, що покращить
ефективність, результативність, підзвітність
діяльності
ІС на основі Web-технологій: менеджмент на
основі результатів, віддалений доступ у режимі
реального часу, сервіси онлайн, обмін даними
між різними органами …
Оновлення технічного забезпечення
(комп’ютери, сервери…)
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НЕЗАДЕКЛАРОВАНА
ПРАЦЯ (НП)
Затвердження і реалізація Національного плану
дій із подолання НП
Включення положень Рекомендації МОП 198
про трудові правовідносини у національне
законодавство
Поширення діяльності інспекції праці на
незареєстрованих роботодавців

Екстрамиля
www.ilo.org/UkraineEUProject

БЗР
Рекомендації Проекту враховані
у Концепції реформування СУОП
Консультації: Директиви ЄС
92/57/EEC, 92/85/EEC 2006/54/EC;
медичні огляди (МОЗ); К. 161, 187
і Р.198 МОП

Інформування
Двомовний сайт Проекту
1200 фахівців поінформовані
через 21 захід національних
партнерів
Принаймні 10 статей і інтерв’ю
у спеціалізованих журналах
(14,300 екз.)

Синергія
Тренінг спільно з проектом МОП з БГП у
гірничодобувній галузі (Польща)
Проект національного плану дій із
подолання НП – до уваги проекту
DANIDA
DANIDA може підтримати реалізацію
низки заходів із Плану по НП

Мобілізація ресурсів
Новий проект ЄС-МОП 2020-2022
“На шляху до безпечної, здорової і
задекларованої праці в Україні”

Концепція Проекту
(бізнес-процеси та ІС Держпраці)

Урочисте закриття Проекту

Інспекція праці
Меморандум про
взаєморозуміння між Держпраці
(Україна) і Орган з питань умов
праці (Португалія)

Профспілки
Інспектори пройшли навчання
з БЗР і НП

Пенсії
Підтримка комунікації між органами з
пенсійного забезпечення України і
Португалії
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