
У 
межах проекту «Зміцнення  адміністрації праці 
з метою покращення умов праці і подолання не-
задекларованої праці», який реалізувала в Україні 
Міжнародна організація праці за фінансування Євро-

пейського Союзу, підготовлено аналітичний звіт – Національ-
ний профіль з безпеки та гігієни праці (далі – Профіль). 

Національний координатор МОП в Україні Сергій Савчук 
під час презентації Профілю соціальним партнерам і націо-
нальним експертам на тристоронньому семінарі назвав його 
флагманом, драйвовою силою у всьому плані змін, що очі-
куються у сфері безпеки та гігієни праці в Україні. Адже це 
дослідження не тільки вказує на слабкі місця національного 
законодавства з безпеки та гігієни праці, але й дає певне ро-
зуміння, як його гармонізувати зі стандартами МОП та ЄС. 

Наступним кроком у роботі експертів стане підготовка 
Білої книги – це вже конкретні рекомендації щодо можливих 
варіантів імплементації в національне законодавство шести 
основних директив ЄС, які є першочерговими у списку інте-
граційних зобов’язань України перед Євросоюзом. 

«Робота з імплементації директив ЄС була поставлена 
на рейки. А Біла книга – це її вказівник. І вона буде вказів-
ником не тільки під час роботи цього проекту, а й після його 
закінчення», – наголосив С. Савчук. 

Голова Держпраці Роман Чернега назвав цей документ 
дуже вчасним для України. У ньому вказані системні недо-
ліки, які потрібно виправляти. «Ми маємо йти на крок далі, 
щоб бути синхронними зі змінами в європейському законо-
давстві. Щоб виконати цю роботу й стати членом Євросою-
зу», – резюмував Р. Чернега.

Що саме не так з вітчизняним нормативно-правовим по-
лем у сфері безпеки та гігієни праці? Назвав основні пробле-
ми менеджер Проекту ЄС-МОП Антоніу Сантуш.

ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ
1. Ризиків не можна уникнути – так вважають в Україні, 

тому увага зосереджена на компенсаціях. Потрібно пере-
ходити від охорони праці (відшкодувальних і коригувальних 
заходів) до профілактики, запобігання, управління ризиками.

2. Підхід має бути комплексним і цілісним – увагу потрібно 
зосереджувати не тільки на безпеці, але й на гігієні праці. На під-
приємствах слід створювати комплексні служби з БГП.

3. Потрібно перейти від спільної відповідальності за без-
пеку праці (роботодавців і працівників) до відповідальності 
роботодавців за забезпечення безпеки та здоров’я праців-
ників у всіх аспектах, пов’язаних з роботою. Відповідальність 
не можна перекладати на інших.

ДРАЙВОВА СИЛА

Яким є вітчизняне 
законодавство з питань 
безпеки та гігієни 
праці з погляду євро-
пейських експертів.
І що потрібно зробити 
для узгодження його 
з європейськими 
стандартами.

У тристоронньому семінарі «Валідація Національного профілю з безпеки 
та гігієни праці. Результати аналізу відповідності національного законодавства 
ряду директив ЄС з безпеки та гігієни праці і трудових відносин» взяли участь 
голова Держпраці Роман Чернега, менеджер Проекту ЄС-МОП Антоніу 
Сантуш, генеральний директор Директорату норм та стандартів гідної пра-
ці Мінсоцполітики Юрій Кузовой, Національний координатор МОП в Україні 
Сергій Савчук,  представники організацій профспілок і роботодавців України, 
науково-дослідних інститутів, посадовці Держпраці (на фото).

Людмила Солодчук, 
заступник головного 
редактора 
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4. Заходами з безпеки та гігієни праці мають бути 
охоплені всі працівники, а не лише ті, які працюють в умо-
вах дії шкідливих і небезпечних виробничих чинників. І всі 
підприємства: державної та недержавної форм власності.

5. Запровадити обов’язок роботодавців вживати за-
ходів щодо запобігання професійним ризикам за допомо-
гою їх оцінювання, консультацій із працівниками, інфор-
мування й навчання працівників.

6. Дотримуватись ієрархічних підходів щодо запобі-
гання ризикам: усунення ризику (якщо це неможливо, – 
оцінка) зменшення ризику, організаційні заходи, колек-
тивний захист, індивідуальний захист та інші заходи.

7. Зменшення кількості нормативно-правових актів 
з БГП та їх спрощення, об’єднання в меншу кількість актів.

8. Дію нормативно-правових актів з безпеки та гігієни 
праці потрібно поширити на всіх без винятку роботодавців 
(приватний, державний, соціальний, безприбутковий сек-
тори, самозайнятих осіб з одним або кількома працівника-
ми) та працівників (неофіційні відносини, цивільно-правові 
договори тощо).

9. Потрібно підвищувати рівень обізнаності суспіль-
ства з питань БГП для формування культури профілак-
тики.

10. Організувати повноцінний контроль з боку 
держави за дотриманням законодавства з БГП, зокре-
ма утримуватись від накладання мораторію на перевірки 
інспекторами Держпраці та надати їм повноваження, 
передбачені конвенціями МОП № 81 і № 129.

11. Створити надійну систему реєстрації та повідомлен-
ня про нещасні випадки, пов’язані з роботою й професійни-
ми захворюваннями, узгодити її з методологією Євростату 
ESAW.

12. Узгодити національне законодавство з директивами 
ЄС із БГП, а також з тими, що стосуються рівних можливо-
стей і ставлення до чоловіків і жінок у сфері зайнятості.

Окрему думку висловив А. Сантуш щодо організації роз-
слідувань нещасних випадків на виробництві. Розслідувати 
такі інциденти повинні лише інспектори праці, які не перебу-
вають під впливом інтересів ані працівників, ані роботодавців.

За потреби, щоб розібратися в головних причинах н/в, 
вони можуть залучити до розслідування відповідних фа-
хівців, експертів. Недоцільно для цього створювати комісії 
з  розслідувань на підприємствах. Інспектор особисто має 
опитати всіх причетних до події, а рішення за результатами 
розслідування має приймати тільки наглядовий орган.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВ ЄС
 
Щоб запобігти виникненню прогалин у законодавстві 
з БГП, кожну директиву, наскільки змога, слід транспону-
вати за допомогою одного національного закону (крім ви-
падків, де потрібні  додаткові підзаконні технічні акти).  Під 
час адаптації слід керуватися національною стратегією 
України із заохочення БГП, яку ще належить розробити 
та реалізувати.

БГП
2009/104/ЄС 

(робоче
 обладнання)

2003/88/ЄС 
(робочий 

час)

89/656/ЄЕС 
(ЗІЗ)

89/654/ЄЕС 
(робочі місця)

89/391/ЄЕС 
(рамкова)

Регламент ЕU 
2016/425 

(розробка й вироб-
ництво ЗІЗ)

2006/42/ЄС 
(машини)

2009/148/ЄС 
(азбест)

90/269/ЄЕС 
(ручне перемі-

щення вантажів)

2004/37/ЄС 
(канцерогени 
та мутагени)

2003/10/ЄС 
(шум)

2013/35/ЕU 
(електромагнітні 

поля)

1999/92/ЄС (ви-
бухонебезпечні 

середовища)

90/270/ЄЕС 
(екранні 
пристрої)

2002/44/ЄС 
(механічна 
вібрація)

2000/54/ЄС 
(біологічні 
речовини)

92/58/ЕЭС 
(знаки)

91/322/ЄЕС, 
98/24/ЄС 

і 2000/39/ЄС 
(хімічні 

речовини)

2000/39/ЄС, 
2006/15/ЄС 

і 2009/161/ЕU 
(індикативні гр. значення 

проф. експозиції)

2013/59/Еuratom 
(іонізуюча 
радіація)

2006/25/ЄС 
(штучна оптична 

радіація)
92/104/ЄЕС 

(гірничовидобувні 
підприємства)

2010/32/ЕU 
(травми від гострих 

предметів 
у лікарнях тощо)

93/103/ЄС 
(робота на борту 
риболовецьких 

суден)

92/57/ЄЕС 
(тимчасові 

або мобільні 
будівельні 

майданчики)

92/91/ЄЕС 
(видобувні галузі – 

буріння)

94/33/ЄС 
(молоді 

працівники)

92/85/ЄЕС 
(вагітні 

працівниці)

91/383/ЄЕС 
(фіксований термін 

або тимчасове 
працевлаштування)

91/533/ЄЕС 
(обов’язок 

інформування)

Розглядаються у проекті ЄС-МОП
Наскрізні директиви
Директиви про вплив конкретних ризиків
Директиви, зосереджені на конкретних галузях діяльності
Директиви, зосереджені на конкретних категоріях працівників

НОРМАТИВНО-
ПРАВОВА БАЗА 

З БГП ЄС

89/391/ЄЕС 
(рамкова)

89/391/ЄЕС 
(рамкова)

89/391/ЄЕС 
(рамкова)
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ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ДИРЕКТИВ ЄС 
Імплементувати 
1. Так звану парасолькову директиву № 89/391/ЄЕС, 

яка визначає основні елементи правової бази з БГП, а та-
кож встановлює вимоги до всіх роботодавців і працівників.

2. Наскрізні директиви, які регулюють аспекти, що 
є  спільними для роботодавців, працівників усіх  галузей 
(вимоги до робочих зон, робочого обладнання, стосовно 
робочого часу).

3.  Директиви, зосереджені на захисті безпеки та 
здоров’я від впливу конкретних ризиків (біологічні агенти, 
шум, механічна вібрація, екранні пристрої, електромагнітні 
поля тощо).

4. Директиви, зосереджені на захисті працівників від 
ризиків, що виникають під час роботи в конкретних галузях 
діяльності (видобувні галузі, будівельні майданчики, заклади 
охорони здоров’я).

5. Директиви щодо захисту конкретних працівників 
(молодь, вагітні жінки, тимчасово працевлаштовані).

Паралельно зі змінами у законодавстві міжнародні екс-
перти рекомендують організувати навчання працівників 

компетентних державних органів, соціальних партнерів 
та  інших заінтересованих сторін з питань нової правової 
бази з БГП. А також розгорнути загальнонаціональну інфор-
маційну кампанію.

У межах згаданого проекту українські та міжнародні екс-
перти вже проаналізували відповідність національного зако-
нодавства шести першочерговим директивам: 

• № 89/391 про впровадження заходів для заохочення 
вдосконалень у сфері безпеки й охорони здоров’я пра-
цівників під час роботи; 

• № 89/654 про мінімальні вимоги стосовно безпеки 
та охорони здоров’я у робочих зонах; 

• № 2009/104 стосовно мінімальних вимог щодо безпеки 
та здоров’я при використанні робочого обладнання 
працівниками; 

• № 89/656 про мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров’я при використанні працівниками засобів індиві-
дуального захисту на робочому місці; 

• № 2003/88 про деякі аспекти організації робочого часу; 

• № 91/533 про обов’язок роботодавця інформувати своїх 
працівників про умови, що застосовуються до трудового 
договору чи трудових відносин. 
У межах тристороннього семінару учасники ознайоми-

лися з таблицями відповідності та рекомендаціями експер-
тів щодо кожної розглянутої директиви. Відбулася відверта 
дискусія стосовно способів імплементації директив.

Голова Держпраці Роман Чернега наголосив, що тісна 
співпраця з провідними європейськими країнами дала змо-
гу Україні запровадити нові підходи до розв’язання проблем 
у сфері безпеки, гігієни праці та трудових відносин, розро-
бити інноваційну Концепцію реформування системи управ-
ління охороною праці в Україні, активізувати процес імпле-
ментації положень директив ЄС в українське законодавство.

Фото О. Фандєєва

"ДОСВІД УСПІШНОГО 
ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРАКТИКУ 
ДИРЕКТИВ З БЕЗПЕКИ, ГІГІЄНИ 
ПРАЦІ ТА ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 
У КРАЇНАХ ЄС Є ВИЗНАЧАЛЬНИМ 
ОРІЄНТИРОМ У НАШІЙ РОБОТІ.

Роман Чернега

Під час семінару 
Антоніу Сантуш  ви-
словив ще одне за-
уваження міжнарод-
них експертів. Інсти-
тут інспекторів праці, 
створений в Україні 
у процесі децентра-
лізації влади у складі 
об’єднаних територіальних громад 
(ОТГ), має бути підконтрольним і під-
звітним Держпраці. Це потрібно для 
забезпечення розробки та реаліза-
ції єдиної політики інспекції праці на 
всій території країни та однакового 
застосування законодавства про 
працю. 

Слід провести уніфікацію проце-
дур і способів проведення переві-

рок, усі дії інспекторів мають 
бути стандартизовані. Інспек-
торів праці потрібно наймати 
виключно на основі наявної 
кваліфікації, необхідної для 
виконання посадових обов’яз-
ків, та організувати їх навчання. 

До речі, у Португалії, на 
батьківщині А. Сантуша, кан-

дидатів на посаду інспектора праці  
готують цілий рік перед тим, як вони 
можуть бути призначені на цю поса-
ду та здобути право підписувати ма-
теріали проведеної перевірки. 

Крім того, інспектори праці ма-
ють бути державними службовцями, 
що гарантуватиме стабільність їхньої 
посади і незалежність від будь-якого 
зовнішнього впливу.

Зі свого боку представники 
Держпраці зазначили, що інспекто-
рів праці з ОТГ сьогодні вже близько 
400, і всіх їх активно залучають управ-
ління Держпраці до спільних інспек-
ційних відвідувань підприємств для 
набуття знань і навичок інспектор-
ської роботи. Найближчим часом 
для цього інституту перевіряючих буде 
організовано дистанційне навчання. 
Їх переважно орієнтуватимуть на 
проведення роз’яснювальної роботи 
серед роботодавців щодо дотри-
мання трудового законодавства. 

Упродовж декількох місяців по-
точного року інспектори вже здійсни-
ли понад 800 візитів на підприємства 
з профілактично-роз’яснювальною 
метою. 
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