
ДОРОЖНЯ КАРТА 
наближення національного законодавства щодо умов праці до законодавства ЄС

відповідно до Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом

Короткостроковий
Середньостроковий

Транспонувати директиви в акти національного законодавства

Проект закону із вищою юридич- 
ною силою, яким транспонується 
Директива 89/391/ЄEC, яким 
прямо скасовується замінене 
законодавство. Визначення до- 
даткових технічних нормативних 
актів або інших технічних 
документів.

Проект одного закону для транс- 
понування кожної директиви, 
якими прямо скасовується заміне- 
не законодавство. Визначення 
додаткових технічних норматив- 
них актів або інших технічних 
документів.

Відсутність участі парламенту.
Можливість для ієрархічно нижчих 
джерел права.
Збільшення кількості 
чинних законів.

Відсутність підходу до БГП, 
основаного на широкій участі 
й орієнтованого на цілі.
Негнучкість нормативно- правової 
бази.

Короткостроковий
Середньостроковий
Довгостроковий

Створити систему 
керівних принципів БГП

Короткостроковий

Документ про сферу дії, характер 
(необов’язковий, але з правовою 
презумпцією дотримання), метод 
розробки, орган, що видає, та 
публікація 

Не передбачено національними 
нормативно-правовим акт, яким 
транспонується Рамкова 
директива 89/391/ЄEC

Розробити додаткові 
нормативні акти та (або) 
керівні принципи БГП щодо 
професійної кваліфікації, 
служб профілактики, пред- 
ставників працівників із БГП

Документ із програмою.
Проекти нормативних актів.

Негнучкість правових рішень.
Менший ступінь урахування мікро- 
та малими підприємствами.

Короткостроковий
Середньостроковий

Зміцнити та підвищити ефективність і дієвість системи 
інспекції праці

Короткостроковий

Внести зміни до Положення про Державну службу 
України з питань праці1. 

Внести зміни до Порядку проведення розслідування 
та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві. 

Розробити та затвердити Положення про інспекцію 
праці та Положення про кар’єру інспектора праці. 

Низька довіра суспільства державним 
органам та збільшення масштабів 
недотримання трудового 
законодавства

Скасувати Закон України № 877-V від 05  квітня 
2007 р.  або повністю вилучити Держпраці 
із сфери його застосування. 

Замінити «Порядок здійснення державного 
контролю за додержанням законодавства про 
працю» запропонованим «Положенням про 
інспекцію праці».
1Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 лютого 2015 р. № 96

Програма навчання з визначенням 
цільової аудиторії, цілей навчання, 
змісту та методик викладання, робо- 
чого навантаження, місць проведен- 
ня, профілю викладачів, системи оцінки

Демотивація і брак кваліфікації

Забезпечити навчання щодо 
майбутньої національної нор- 
мативно-правової бази з БГП

Інформаційна програма з виз- 
наченням цільової аудиторії, 
цілей, видів заходів і допоміжних 
інструментів, місць проведення, 
графіків і профілю комунікаторів

Демотивація, незацікавленість 
або припинення участі

Розгорнути загальнонаціо- 
нальну інформаційно- 
роз’яснювальну кампанію 
з питань законодавства ЄС

Розробити та розповсюдити 
технічну інформацію

Короткострокові

Середньострокові

Короткострокові

Середньострокові

Інформаційна програма 
з визначенням цільової аудиторії, 
цілей, допоміжних інструментів 
і профілю учасників

Брак кваліфікації та доступу до 
знань

Прийняти Національну 
стратегію України 
з заохочення БГП

Погоджений документ із напря- 
мами діяльності, заходами з реалі- 
зації, орієнтовним графіком, по- 
рядком моніторингу і оцінки

Відсутність залучення зацікавле- 
них сторін. Брак показників для 
моніторингу. Відсутність пері- 
одичного моніторингу. Невраху- 
вання оперативних програм 
розвитку

Перелік національних законів, які 
належить змінити або скасувати; 
закони, які слід прийняти; ієрар- 
хічна структура; суб’єкти, що 
розробляють. Визначення основ- 
них принципів законотворчої 
діяльності

Прийняти програму 
законодавчих заходів

Відсутність участі парламенту. 
Можливість для ієрархічно нижчих 
джерел права. Збільшення кілько- 
сті чинних законів. Відсутність 
підходу до БГП, основаного на 
широкій участі й орієнтованого 
на цілі

Розробити пакет відповідних 
показників умов праці

Перелік показників
Програма виконання 

Неможливість виміряти ефектив- 
ність і дієвість ужитих заходів

Програма організаційного 
розвитку. Сприяння співпраці 
з зацікавленими сторонами

Упередженість до громадської 
довіри та збільшення масштабів 
недотримання трудового 
законодавства

Зміцнення адміністрації 
праці та вдосконалення 
діяльності інспекції праці

ЗАЦІКАВЛЕНІ 
СТОРОНИ

Об’єднання 
роботодавців

Державна служба 
статистики

Університети та науково-дослідні 
установи

Профспілки
Інспекція праці 
та адміністрація праці

Інші органи державного управління 
(охорона здоров’я, сільське господарство, добувна промисловість, 
обробна промисловість, транспорт, торгівля і сфера послуг)

СТРАТЕГІЧНІ ЗАХОДИ ОПЕРАТИВНІ ЗАХОДИ

КОРОТКОСТРОКОВІ

ЗАКОНОДАВЧІ ЗАХОДИ

РЕЗУЛЬТАТИ
РЕЗУЛЬТАТИ

РЕЗУЛЬТАТИ

РЕЗУЛЬТАТИ

РЕЗУЛЬТАТИ

РЕЗУЛЬТАТИ

РЕЗУЛЬТАТИ

РЕЗУЛЬТАТИ
РЕЗУЛЬТАТИ

РЕЗУЛЬТАТИ

РЕЗУЛЬТАТИ

РИЗИКИ

РИЗИКИ

РИЗИКИ

РИЗИКИ

РИЗИКИ РИЗИКИ

РИЗИКИ

РИЗИКИ

РИЗИКИ

РИЗИКИ

РИЗИКИ

Переорієнтувати систему 
збирання, обробки та розповсю- 
дження даних про нещасні ви- 
падки на виробництві та про- 
фесійні захворювання

Діагноз існуючого положення 
і розробка програми вдосконалення

Брак  знань та інформації про вплив 
ужитих заходів і щодо ситуації з не- 
щасними випадками на виробництві 
та професійними захворюваннями. 
Складність розробки програм пози- 
тивних заходів

РЕЗУЛЬТАТИ

РИЗИКИ

Середньостроковий

Проект ЄС-МОП
ЗМІЦНЕННЯ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРАЦІ З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ПРАЦІ 

І ПОДОЛАННЯ НЕЗАДЕКЛАРОВАНОЇ ПРАЦІ ПРОЕКТ ВИКОНУЄТЬСЯ

МІЖНАРОДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПРАЦІ

ПРОЕКТ ФІНАНСУЄТЬСЯ

ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ


