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Передумови успішності інспекції праці в 
неформальній економіці I

2

Нормативно-правова база

Законодавство повинно 
поширюватися на всіх 

працівників і на всі 
сектори економіки

Повноваження 
інспекторів повинні 
бути розширеними



Передумови успішності для інспекції праці у 
неформальній економіці ІІ
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Законодавча база, яка відповідає міжнародним трудовим
нормам, зокрема стосовно умов роботи інспекторів праці

Повноваження інспекторів праці

 Контроль: включаючи право вільного входу до установ
та можливість проведення перевірки

 Припис: наказ, виданий підприємству з метою
усунення дефектів відповідно до трудового
законодавства



Передумови успішності інспекції праці в 
неформальній економіці III
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Інституціональні рамки

Збільшення 
ресурсів Централі-

зація

/

Децентра-
лізація

Співпраця з 
іншими 

державними або 
приватними 
установами і 

організаціями

Співпраця з 
певними 

секторами і 
галузевими 

об’єднаннями



Труднощі для інспекції праці, викликані 
незадекларованою працею

Труднощі, що виникають під час здійснення інспекційних
відвідувань та пов’язані з особливостями виду
незадекларованої праці.

Як врегулювати виявлені ситуації, коли має місце
недотримання і убезпечити тих, чиї інтереси утискалися.

Секторальні проблеми.
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Роль інспекції праці

Працівники не повинні позбавлятися соціального захисту
через неврегульований статус зайнятості, а завдання
інспекторів праці – забезпечувати такі умови праці, які
передбачені законодавством, а не такі, що визначаються
законним характером їхньої зайнятості.

Необхідно розділяти повноваження інспекторів праці і
повноваження інших органів з тим, щоб працівники, у тому
числі незадекларовані, довіряли інспекторам праці.

(2006 Загальний огляд інспекції праці (§ 150)
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СТРАТЕГІЇ ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЗА 
ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ ІНСПЕКЦІЇ ПРАЦІ



Попередження Допомога

Засоби 
стримування

Правозастосовні 
дії

Найчастіше дієва 
стратегія поєднує 
4 вектори

Визначення векторів для стратегії

Яка відправна 
точка

Куди ми 
хочемо іти

Як туди 
дістатися?

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

НЕДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА



 Центральний орган інспекції праці з протидії НП

 Комітети або міжвідомчі департаменти/агенції

 Спеціалізовані підрозділи

 Ініціативи добровільного самоврегулювання

 Використання новітніх технологій

Досвід ЄС І: у контексті повноважень та 
організації



Досвід ЄС ІІ – інші підходи 

Польща  Матеріали в пресі із попередження нелегальної
зайнятості (участь ЗМІ).

Ірландія  Надання інформації про дотримання законодавства по
телефону, на додаток до інформації, доступної на веб-сайті і в
друкованих джерелах.

Іспанія  Реєстрація акредитованих підприємств з будівництва,
чия ліцензія може бути анульована в результаті інспекції.



Досвід ЄС ІІІ – інші підходи 

Франція  Власників будівельних компаній інформують про їхні
зобов’язання при видачі ліцензії.

Норвегія  У 2011 р. запроваджена процедура обов’язкового
отримання дозволу. Компанії, що надають послуги з клінінгу,
повинні отримати дозвіл інспекції праці.

Бельгія  Зловживання статусом самозайнятого європейськими
мігрантами призвело до того, що уряд видав документ, за яким
вимагається сплата відповідних внесків до системи соціального
забезпечення із дня прибуття в країну.



Інструменти для інспекції праці I

ЗАКОН – перший і найкращий інструмент інспекторів праці для протидії
незадекларованій праці.

 Законні презумпції
 Зворотній тягар доведення
 Перелік ознак, за якими виявляють наявність трудових відносин (Рекомендація No.

198 (2006)
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Інструменти для інспекції праці II

Технічні інструменти для виявлення НП:

• Процедури планування, 
• Критерії відбору підприємств, 
• Посібники, 
• Методичні вказівки, 
• Контрольні списки і «сценарії» для проведення інтерв’ю,
• Протоколи відвідувань,
• Процедури на етапі після здійснення відвідування. 

Інспектори можуть проводити перевірки на основі погоджених 
процедур, напрацьованих для типових випадків
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Інструменти для інспекції праці III

База даних із інформацією про

• Підприємства, 

• Робочі місця, 

• Інспекційні відвідування,

• Процедури.

Вкрай важливі інструменти
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Інструменти для інспекції праці IV

Спеціалізоване навчання/тренінги:

Інспектори повинні володіти навичками спілкування для
ефективного здійснення інспекційних відвідувань з
виявлення НП. Тому що вони постійно будуть мати справу
із супротивом з боку роботодавців, із непоінформованими
працівниками, працівниками-мігрантами. Висока
ймовірність перешкоджання перевіркам.

Спільні інспекційні відвідування (з іншими державними
органами) вимагатимуть сильної наполегливості, для чого
також рекомендоване навчання.
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Інструменти для інспекції праці V

Співпраця з іншими адміністративними органами

Велика кількість органів, що повинні займатися
проблемою НП, серед них – інспекція праці, органи
соціального забезпечення, податкові органи, імміграційні
служби і певною мірою поліція.
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Інструменти для інспекції праці VI

Співпраця із соціальними партнерами

У Загальному огляді інспекції праці 2006 Комітет експертів
із застосування конвенцій і рекомендацій зазначив, що
«інспекція праці може досягти поставлених цілей лише за
умови вжиття відповідних заходів компетентним органом,
націлених на забезпечення ефективного співробітництва із
роботодавцями і працівниками в рамках своєї діяльності.
Дійсно, соціальні партнери відіграють ключову роль у
визначенні дій для попередження і боротьби з
незадекларованою працею».
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Інструменти для інспекції праці VII

Транскордонне співробітництво

Обмін інформацією про підприємства і працівників із
однієї країни, які діють/працюють у іншій країні. А також
розширення можливостей завдяки обміну думками,
досвідом і інструментами.
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