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Чому потрібні нові стандарти щодо насильства
та домагань у світі праці? – Питання, що часто 
задаються

• Що таке «насильство і домагання»?

• Чи входить гендерне насильство до континууму між насильством і 
домаганням? 

• Як визначається поняття «світ праці»? 

• Чи міжнародні стандарти праці вже охоплюють питання
насильства та домагань?



Керівний орган
вносить пункт 

про 
запровадження 
стандартів до 

порядку денного
КМП 2018 р. 

Тристороннє 
засідання 

експертів МОП

Заключне 
обговорення 
КМП з метою 

схвалення
нових

нормативних
актів

«Білий звіт»: огляд 
законодавства та 
практики; анкета

“Жовтий” звіт: Відповіді
на анкету; Пропозиції

щодо висновків з 
намірами можливого

запровадження Конвен
ції та Рекомендації

1-а дискусія КМП 8 листопада
Кінцевий

термін для 
подання

зауважень до 
“Коричневого” 

звіту

“Коричневий” звіт: 
Офіційний коментар і 
запропоновані тексти

Конвенції та 
Рекомендації, для 

зауважень

“Синій” звіт:  
Коментарі до 

“Коричневого” звіту
Brown; проекти

нормативних актів
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“Білий” звіт охоплює
(на основі даних та інформації з 80 країн)…
20 країн Африки; 15 – з Америки; чотири – серед арабських держав; 15 з Азії та 
Тихоокеанського регіну; 26 - із Європи та Центральної Азії.

Work-related violence and harassment is regulated

Work-related violence and harassment is not regulated

Not in sample

Джерело: Дослідження МОП у 80 країнах про законодавство та практику, спрямовані на боротьбу проти насильства та домагань

щодо жінок і чоловіків у світі праці.

Мал. 4.6. Нормативні акти про насильство та домагання на робочому місці

Питання насильства та домагання на робочому місці врегульовано
Питання насильства та домагання на робочому місці не врегульовано
Не входить до вибірки



• Рекомендації
• Не потребують

ратифікації

• Не є обов'язковими, але 
мають таку ж вагу, що й 
Конвенції

• Керівні документи або
стандарти вищого рівня

• Конвенції (протоколи)
• Держави повинні

розглядати питання
ратифікації (Конституційне
зобов'язання) 

• МОП не приймає
застережень

• В разі ратифікації, вони 
стають обов'язковими, 
відповідно до міжнародного
права 

• За відсутності ратифікації, 
вони все одно впливають на 
національне законодавство
та політику

Міжнародні стандарти праці



Форми нормативних актів
Відповіді

УСЬОГО Уряди Роботодавці Працівники

Конвенція 2 1 9

Рекомендація 30 11 5

Конвенція та 
Рекомендація

48 4 164

Інше 5 10 0

УСЬОГО 85 26 178

Н/Д 0 2 0

Без відповіді 0 1 1

* Відповідь відносилася до категорії "інше", якщо вона не була ні чітко позитивною, ні негативною, або якщо
ідея, висловлена у ній, відрізнялася від запропонованої в цьому питанні.

Запитання № 2:   “Якщо [КМП ухвалює (і) нормативний акт(и)], чи повинен цей акт чи акти мати форму: (a) 
Конвенції (b) Рекомендації (c) Конвенції та Рекомендації як доповнення, як два окремі документи чи єдиний 
документ, який містить обов'язкові та не обов'язкові положення?”



Центральна та Східна Європа КОНВЕНЦІЯ РЕКОМЕНДАЦІЯ
КОНВЕНЦІЯ, ДОПОВНЕНА 

РЕКОМЕНДАЦІЄЮ
ІНШЕ*

УРЯДИ
Чорногорія

Болгарія 
Чеська Республіка 

Естонія 
Латвія 

Польща 

Угорщина
Литва

Румунія
Словенія
Україна

УСЬОГО: 1 УСЬОГО: 5 УСЬОГО: 5 УСЬОГО: 0

* Відповідь відносилася до категорії "інше", якщо вона не була ні чітко позитивною, ні негативною, або якщо ідея,
висловлена у ній, відрізнялася від запропонованої в цьому питанні.

Огляд відповідей на запитання №2: 
особлива увага до Центральної та Східної Європи
Запитання № 2: “Якщо [КМП ухвалює (і) нормативний акт(и)], чи повинен цей акт чи акти мати форму: (a) 
Конвенції (b) Рекомендації (c) Конвенції та Рекомендації як доповнення, як два окремі документи чи єдиний 
документ, який містить обов'язкові та не обов'язкові положення?”



Центральна та Східна Європа КОНВЕНЦІЯ РЕКОМЕНДАЦІЯ
КОНВЕНЦІЯ, ДОПОВНЕНА 

РЕКОМЕНДАЦІЄЮ
ІНШЕ*

ПРАЦІВНИКИ

Албанія
Молдова*

Чорногорія*
Чеська Республіка

Болгарія 
Латвія 
Литва 

Молдова ** 
Чорногорія ** 

Польща 
Румунія 
Україна

УСЬОГО: 1 УСЬОГО: 1 УСЬОГО: 8 УСЬОГО: 0

РОБОТОДАВЦІ

Естонія

УСЬОГО: 1

НІ (проти): 
Чорногорія

УСЬОГО: 1

Огляд відповідей на запитання №2 (продовж.):  
особлива увага до Центральної та Східної Європи

* Молдова - CNSM
** Молдова - MOLDSINDCOOPMERT і SindLUCAS
* Чорногорія - UFTUM
** Чорногорія - CTUM



❖ Консенсус щодо того, що насильство та домагання є 
поширеним і неприйнятним явищем;

❖ Процес обговорення та внесення змін продемонстрував
підтримку більшості на користь Конвенції, доповненої
Рекомендацією;

❖ Діалог зосередився на пошуку балансу між гнучкістю та 
ефективністю;

❖ Було погоджено прийняття інклюзивного, інтегрованого та 
гендерно-чутливого підходу;

❖ Було запропоновано поняття "гендерне насильство та 
домагання".

Результати КМП 2018 р.



Результати КМП 2018 р.

Обговорювалися сфери застосування нормативних актів, 
зокрема, такі поняття : 

* Перше обговорення показалорізноманітність поглядів на сферу цих концепцій
та їхню взаємодію

“насильство і домагання” “світ праці”

“працівник”



Результати КМП 2018 р.

На першому обговоренні також розглядалося питання
того, чи необхідно було визначати групи працівників, які
непропорційно зазнають насильства та домагань.

Сюди входило обговорення того, чи потрібен
конкретний перелік таких груп

Див.: 

Стаття 6 Конвенції

пункт 12 Рекомендації



“Коричневий” звіт містить запропоновані тексти Конвенції та 
Рекомендації, засновані на першому обговоренні КМП. 

“Коричневий” звіт

Перше 
обговорення

КМП

Запропоновані
тексти

Конвенції, 
доповненої

Рекомендацією



Зміни, запропоновані до тексту, що розглядався 
(запит зауважень з боку зацікавлених учасників)

Зміни, внесені до тексту, що розглядався, 
наприклад:
• Гармонізація узгодженого змісту, що випливає з МКП 2018 р.; 

• Узгодженість із іншими нормативними актами МОП; 

• Чітке та зрозуміле викладення.

• .

“Коричневий” звіт: основний зміст

1

2



Не всі аспекти "світу праці" 
призначені для застосування в усіх
обставинах для кожного суб'єкта

Обов'язки різних суб'єктів по 
відношенню до певних категорій
працівників можуть бути різними

2

“Коричневий” звіт
Зміни, запропоновані в Зауваженнях Управління1

“насильство і домагання” “світ праці”

“працівник”

Різні обов’язки, 
що доповнюють 

одне одного



“Коричневий” звіт
Зміни, запропоновані в Зауваженнях Управління

1. Широко обговорювалося поняття “насильство і домагання”

Комітет домовився визначати
його як «спектр» поведінки

Це охоплює різну поведінку, 
що може бути або окремими 
діями, або їх поєднання, 
включаючи ескалацію 
поведінки

У звіті міститься пояснення, 
що такий вираз забезпечує

гнучкість для прийняття
національних законів

Дає змогу країнам-учасницям
запроваджувати єдине
визначення поняття
"насильство і домагання" або
визначити кожен термін
окремо на національному
рівні.

Стосовно необхідності
подальших роз'яснень, 
Управління пропонує

можливе включення до 
Рекомендації орієнтовного

невичерпного переліку

Цей список може бути 
ілюстрацією проявів
насильства та домагань, або
визначати загальновизнані
категорії чи форми насильства
і домагань

1



“Коричневий” звіт

2. У КМП широко обговорювалося поняття “працівник” :

Одностайною думкою було те, що  жодна особа у світі праці не 
повинна зазнавати насильства та домагань

але
були висловлені занепокоєння щодо включення певних категорій

до групи “працівник”



“Коричневий” звіт

3. Широко обговорювалося поняття “світ праці”

Концепція 
відповідає…

… потребі в перспективному підході, який враховує
змінність суті роботи

Було висловлено
занепокоєння з 
приводу того, 
що…

…сюди було включено ситуації, що виходять за межі 
контролю роботодавців, і що може призводити до 
необгрунтованого навантаження для роботодавців



“Коричневий” звіт
Зміни, внесені до запропонованих текстів2

“Коричневий” звіт пропонує певні редакційні зміни, які гарантують
інтеграцію понять, ухвалених на першому обговоренні, до 
запропонованих текстів, зокрема:

• гендерне насильство та домагання; 

• Інклюзивний, інтегрований та гендерно-чутливий підхід.

1. Гармонізація вже ухваленого змісту
2. Узгодження з іншими нормативними актами МОП

3. Чітке та зрозуміле викладення


