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РОЗДІЛ 9 

МІЖНАРОДНЕ  

СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ  

У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Міжнародне співробітництво України в галузі охорони 
праці полягає у використанні світового досвіду організації 
праці щодо поліпшення умов та підвищення безпеки праці. 
Його здійснюють як на двосторонній, так і на багатосторон-
ній основі.  

Визначальне місце серед міжнародних організацій, діяль-
ність яких охоплює питання охорони праці, займає Міжна-
родна організація праці (МОП), її членами сьогодні є понад  
180 країн. Головна форма діяльності МОП – розробка норма-
тивно-правових документів, стандартів, проведення наукових 
та аналітичних досліджень у галузі виробничої безпеки та 
гігієни праці, аналіз, узагальнення та розповсюдження ін-
формації з охорони праці; технічна допомога тощо. Крім 
МОП, вагомий внесок у створення міжнародного права з 
питань охорони праці роблять Всесвітня організація охорони 

здоров’я (ВООЗ), Міжнародна організація зі стандартизації 
(ІСО), Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), 
Міжнародна організація авіації (ІКАО) та ін.  

В європейських країнах питанням охорони праці, які 
спрямовані на запобігання травматизму й забезпечення 
сприятливих виробничих умов, приділяють значну увагу як з 
боку держави, так і з боку суб’єктів трудових правовідносин. 
Головний принцип, який підтримують усі країни, що є чле-
нами Європейського Союзу, – відповідність національних 
систем охорони праці до нових технологій та систем 
організації праці.  

Адаптація національного законодавства з питань охоро-
ни праці до міжнародного законодавства – важливий етап 
входження України у світові та європейські структури. 
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9.1. Співробітництво з Європейським Союзом 

 у галузі охорони праці 

Прагнення України приєднатися до Європейського Сою-
зу вимагає на першому етапі адаптації наших законодавчих 
та нормативно-правових актів з охорони праці до його ди-
ректив і стандартів. Передусім необхідно переглянути 
концепцію щодо нормотворчого процесу з питань охорони 
праці в нашій країні. 

Законодавство Європейського Союзу складається з пер-
винного законодавства, до якого належать договори з різних 
питань, та з вторинного законодавства, яке охоплює регла-
менти, директиви, рішення, висновки і рекомендації.  

Головною формою законодавства у галузі охорони праці 
є рамкові директиви, які зобов’язують будь-яку із держав, що 
їх ратифікувала, досягти визначеного директивою результа-
ту, проте залишають за національними органами право 
обирати методи й засоби його досягнення. Директиви з охо-
рони праці визначають мінімальні вимоги з можливістю для 
держав-учасниць відступати від мінімальних вимог, однак 
лише в бік їхнього перевищення. За загальним правилом, у 
директивах зазначають і терміни, в які мають бути досягнуті 
запропоновані результати, однак вони не містять детальної 
інформації про хід їхнього впровадження.  

З питань безпеки і гігієни праці наразі прийнято понад 
60 директив. Їх можна об’єднати  у такі групи: 

• директиви, які окреслюють загальні принципи профілак-

тики та основи охорони праці (Директива Ради 
89/391/ЄЕС); 

• директиви, які визначають вимоги з охорони праці до робо-
чого місця (Директива Ради 89/654/ЄЕС щодо робочого 
місця; Директива Ради 92/57/ЄЕС щодо тимчасових чи 
пересувних будівельних майданчиків; Директива Ради 
92/91/ЄЕС щодо охорони праці на підприємствах, де 
здійснюють видобування мінеральної сировини через 
свердловини; Директива Ради 1999/92/ЄС Європейсько-
го парламенту та Ради щодо захисту працівників, які 
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піддаються потенційній небезпеці у вибухонебезпечних 
середовищах тощо); 

• директиви, які визначають вимоги з охорони праці під час 
використання обладнання (Директива Ради 89/655/ЄЕС 
щодо використання працівниками засобів праці; Ди-
ректива Ради 89/656/ЄЕС щодо використання засобів 
індивідуального захисту на робочому місці; Директива 
Ради 90/270/ЄЕС щодо роботи за екранами дисплеїв; 
Директива Ради 92/58/ЄЕС щодо використання знаків 
про загрозу безпеці та/чи здоров’ю на роботі тощо); 

• директиви, які визначають вимоги з охорони праці під час 
роботи з хімічними, фізичними та біологічними чинника-
ми (Директива Ради 90/394/ЄЕС щодо захисту праців-
ників від ризиків, пов’язаних з впливом канцерогенних 
речовин на роботі; Директива Ради 1999/92/ЄС Євро-
пейського парламенту та Ради щодо захисту працівни-
ків від ризиків, пов’язаних із застосуванням біологічних 
робочих матеріалів під час роботи; Директива Ради 
9824/ЄС щодо захисту працівників від шкідливих хіміч-
них речовин на робочому місці тощо); 

• директиви, спрямовані на захист на робочому місці певних 

груп працівників (Директива Ради 92/85/ЄЕС щодо захис-
ту на робочому місці вагітних працівниць, породіль і 
матерів-годувальниць; Директива Ради 94/83/ЄЕС щодо 
захисту молоді на роботі тощо); 

• директиви, що регламентують положення про робочий час 
(Директива Ради 98/37/ЄС щодо певних аспектів органі-
зації робочого часу тощо); 

• директиви, які визначають вимоги до обладнання, машин, 

посудин під високим тиском тощо (Директива Ради 
90/270/ЄС Європейського парламенту та Ради щодо 
машин; Директива Ради 89/688/ЄС Європейського пар-
ламенту та Ради щодо засобів індивідуального захисту; 
Директива Ради 90/270/ЄЕС щодо простих посудин, які 
працюють під тиском тощо). 

Найважливіший висновок, який можна зробити з аналізу 
рамкових директив Європейського Союзу, полягає у тому, 
що головними суб’єктами у створенні безпечних та нешкід-
ливих умов праці є роботодавець і працівник, а всі інші 
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структури виконують допоміжні функції у забезпеченні но-
рмальних взаємостосунків між ними з питань охорони пра-
ці. Виходячи з ідеології ринкового суспільства, виокремлено 
дві головні складові щодо забезпечення належного рівня 
охорони праці: це – обов’язки роботодавців та обов’язки 
працівників.  

Обов’язками роботодавців є вирішення як загальних пи-
тань (наприклад, оцінювати ризики, вживати профілактич-
них заходів, чітко діяти у разі виникнення аварій і пожеж), 
так і конкретних питань: створювати необхідні служби, за-
безпечувати навчання працівників, співпрацювати з ними та 
з їхніми уповноваженими, своєчасно інформувати працівни-
ків про зміни умов праці та будь-які дії, що можуть вплину-
ти на їхню безпеку та здоров’я.  

Серед обов’язків працівників насамперед необхідно ак-
центувати увагу на тому, що кожен працівник зобов’язаний 
під час роботи сам турбуватися про здоров’я та безпеку − як 
свої особисті, так і своїх колег по роботі.  

Щодо організації охорони праці на інших рівнях, то ди-
рективи вимагають від держави лише підтвердження вище-
зазначених положень національними нормативно-право-
вими актами та забезпечення відповідного нагляду і контро-
лю за їхнім виконанням.  

Аналізуючи положення директив Європейського Союзу, 
зазначимо, що в умовах ринкової економіки основою відно-
син між головними суб’єктами у забезпеченні безпеки праці 
– роботодавцем і працівником – є закон, а права цих 
суб’єктів та громадян загалом надійно захищає судова сис-
тема. Отож факт ушкодження здоров’я або загибелі праців-
ника на виробництві є підтвердженням невиконання робо-
тодавцем тих чи інших загальноприйнятих норм законодав-
ства. Питання ж про співвідношення конкретних профілак-
тичних заходів, які впроваджував роботодавець, і заходів, 
рекомендованих йому відповідними державними інститута-
ми, страховими компаніями, науково-дослідними або інши-
ми організаціями з охорони праці, є другорядним питан-
ням. Проте воно набуває принципового значення для робо-
тодавця, який під тиском економічних та інших важелів 
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впливу змушений зробити правильні висновки на майбутнє 
і врахувати рекомендації зазначених організацій. 

Вагому роль у забезпеченні безпечних та здорових умов 
праці в країнах Європейського Союзу посідають організації 
працівників. Їхні функції та повноваження з питань охорони 
праці, зазвичай, в окремих країнах відрізняються, проте усі 
вони містять три головні положення, а саме: 

• право на отримання інформації та подання пропозицій 
з питань охорони праці; 

• право на контроль за дотриманням норм з питань без-
пеки і гігієни праці як на підприємстві, так і поза ним;  

• право на заборону або відмову від погодження рішень, 
які прийняті роботодавцем з питань охорони праці. 

Отже, здебільшого у передових країнах Європи охорона 
праці визначена одним з пріоритетних напрямів державної 
політики. 

Для безпосереднього виконання як технічно-наукових, 
так і адміністративних завдань у ЄС створені агентства, які є 
незалежними інституціями, що керуються європейським 
публічним правом та мають власний юридичний статус. До 
агентств, що підтримують соціальний діалог на європей-
ському рівні, належить Європейське агентство безпеки праці 
та охорони здоров’я на робочому місці. Це агентство сприяє 
співпраці, обміну інформацією та досвідом серед держав-
членів ЄС у галузі безпеки й охорони праці, надає підтримку 
усім країнам-членам ЄС у розробці програм з питань безпе-
ки та здоров’я працівників на робочому місці та є ключовим 
виконавцем Стратегічної рамкової програми ЄС з охорони 
здоров’я і безпеки праці на робочому місці на 2014−2020 ро-
ки. Для успішного вирішення проблем безпеки праці та 
охорони здоров’я агентство працює на тристоронній основі 
із залученням державних органів влади та соціальних парт-
нерів – організацій роботодавців та організацій професійних 
спілок. Пріоритетним напрямом діяльності агентства є 
впровадження ризик-орієнтованого підходу до підвищення 
рівня безпеки праці та охорони здоров’я і на цій основі — 
формування елементів культури безпеки життєдіяльності. В 
умовах ринкової економіки виникла також проблема управ-
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ління професійними ризиками на суб’єктах господарювання 
малого та середнього бізнесу. 

9.2. Співробітництво з Міжнародною організацією 

праці у галузі охорони праці 

Міжнародна організація праці − міжурядова організація, го-
ловною метою якої є сприяння встановленню миру на основі 
соціальної справедливості та поліпшення умов праці та жит-
тя працівників усіх країн. Створена 1919 року відповідно до 
Версальського мирного договору при Лізі Націй, 1946 pоку 
МОП стала першою спеціалізованою установою ООН. Укра-
їна є членом МОП з 1954 р. 

Характерною особливістю МОП є її тристороння струк-
тура, яка об’єднує представників урядів, організацій робото-
давців та працівників, які на рівних умовах беруть участь у 
роботі організації на всіх її рівнях. 

На сьогоднішньому етапі розвитку світової економіки го-
ловна мета діяльності МОП полягає у підвищені добробуту 
та поліпшенні умов праці громадян через сприяння соціаль-
но-економічному прогресу  та захисту прав громадян. Досяг-
нення цієї мети передбачає поширення основоположних 
принципів та прав громадян на гідну працю, підвищення 
ефективності соціального захисту всіх верств населення та 
зміцнення соціального діалогу через трипаратизм.  Співро-
бітництво України і МОП направлене насамперед на рефор-
мування трудового законодавства України та забезпечення 
його виконання згідно з фундаментальними положеннями 
політики МОП, а також на сприяння реалізації принципів 
свободи асоціації та визнання прав на колективні переговори 
з метою усунення дискримінації у трудових відносинах.  

Найвищим органом МОП є Міжнародна конференція 
праці, на якій кожна держава-член представлена чотирма 
делегатами з правом вирішального голосу: двома − від уряду, 
по одному − від працівників і роботодавців (рис. 1.18). Робота 
Міжнародної конференції праці проходить паралельно на 
пленарних засіданнях і в комітетах. Міжнародна конферен-
ція праці визначає стратегічні напрями роботи МОП, роз-
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робляє та затверджує міжнародні норми праці у вигляді 
концепцій і рекомендацій, раз на три роки обирає адмініст-
ративну раду. 

 

Рис. 1.18. Органи Міжнародної організації праці 

Адміністративна рада керує роботою МОП у період між 
конференціями та спрямовує діяльність Міжнародного бюро 
праці (МБП), а також різних комітетів, що створені при ньо-
му. Рада має тристоронній склад із 56-ти членів. Це, зокрема, 
28 представників урядів, 14 працівників та 14 роботодавців. 
Міжнародне бюро праці є постійним секретаріатом МОП, її 
адміністративним і виконавчим органом, дослідним та ін-
формаційним центром. 

МОП здійснює свою діяльність за трьома головними на-
прямами:  

• нормотворча діяльність; 
• міжнародна технічна співпраця; 
• дослідження та публікації. 
Нормотворча діяльність передбачає розробку й прийнят-

тя конвенцій та рекомендацій і контроль за їхнім виконан-
ням. За час існування МОП ухвалила близько 190 конвенцій 
та понад 200 рекомендацій. Конвенція − це міжнародний 
трудовий акт, після ратифікації якого державою-членом 
МОП він стає обов’язковим для виконання. Рекомендації 
подають у вигляді орієнтирів, на які опираються під час роз-
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робки політики для підготовки національного законодавства 
та практичних заходів у соціально-трудовій сфері. 

Україна ратифікувала 69 конвенцій (8 фундаментальних 
із 8-ми, 4 пріоритетних із 4-х та 57 технічних) із 177-ми кон-
венцій МОП, які прийняті сьогодні. 

Основоположною серед конвенцій МОП є конвенція 
№155 “Про безпеку, гігієну праці та виробниче середовище”, 
яка слугує міжнародно-правовою основою політики щодо 
реалізації розгалуженої та всебічної системи профілактики 
травм і аварій на виробництві та професійних захворювань.  

Уряди або інші законодавчі органи держав приймають 
рішення стосовно ратифікації конвенцій, а також визнача-
ють, які у цьому зв’язку зміни необхідно внести до національ-
ного законодавства. З моменту набуття чинності конвенції ця 
держава зобов’язана вжити всіх необхідних заходів (закони, 
підзаконні акти тощо), щоб гарантувати виконання її рішен-
ня, однак держава має право відмовитися від виконання рі-
шення у подальшому шляхом денонсації. 

МОП здійснює контроль за реалізацією у країнах, що є її 
членами, ратифікованих конвенцій і рекомендацій. Кожна 
країна повинна надсилати в МОП звіти щодо застосування 
на своїй території ратифікованих Конвенцій та інформацію 
про стан законодавства з питань, що порушують у деяких, 
ще не ратифікованих країною конвенціях.  

Існує доволі чітка система контролю, яка передбачає ре-
гулярне надання доповідей урядами держав-членів МОП, а 
також спеціальні контрольні процедури, що полягають у 
розгляді подань та скарг. Доповіді з найважливіших конвен-
цій стосовно основних прав людини у сфері праці подають 
раз на два роки, а інших конвенцій − один раз на чотири ро-
ки. Держави-члени повинні періодично надсилати до Між-
народного бюро праці звіти про стан свого трудового зако-
нодавства з питань, що є предметом нератифікованих кон-
венцій і рекомендацій. 

Згідно зі Статутом МОП, організації підприємців та пра-
цівників мають право скеровувати у МБП подання стосовно 
недотримання у тій або іншій державі ратифікованих кон-
венцій. Таке подання, а також відповідь-коментар уряду від-
повідної держави-члена розглядає комітет Адміністративної 
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ради, яку спеціально створюють для кожного випадку окре-
мо за обов’язкової участі трьох сторін: члена представників 
уряду, роботодавців та працівників.  

Міжнародне технічне співробітництво передбачає надання 
експертами МОП допомоги країнам у вирішенні найрізно-
манітніших соціально-трудових проблем. Діяльність експер-
тів як складова загальнодержавного розвитку має на меті 
сприяння повній зайнятості, розвитку людських ресурсів, 
підвищенню рівня життя, удосконаленню трудового законо-
давства, поліпшенню трудових відносин, набуттю професій-
но-технічної освіти, запровадженню сучасних методів управ-
ління, поліпшенню рівня праці та ін. Окрім роботи експер-
тів, технічна допомога передбачає постачання необхідного 
обладнання, надання стипендій для підготовки національних 
кадрів як на місцях, так і шляхом їхнього відрядження до 
інших країн, організацію різних семінарів. Масштаби техніч-
ної допомоги МОП значною мірою обумовлені можливос-
тями її фінансування. Хоча кошти регулярного бюджету 
МОП, передбачені на технічну допомогу, є порівняно неве-
ликими, однак їхня частка в бюджеті зростає. 

Нормотворча діяльність та технічне співробітництво 
МОП ґрунтуються на проведенні систематичних досліджень і 
публікацій. Їх ведуть головні департаменти Міжнародного 
бюро праці, Міжнародний інститут соціально-трудових до-
сліджень МОП у Женеві, Туринський центр (з питань освіти). 
Дослідні програми охоплюють багато країн світу і їхні ре-
зультати може використати будь-яка із держав-членів МОП. 

Міжнародне бюро праці як великий міжнародний видав-
ничий центр випускає літературу декількома мовами, зок-
рема англійською, французькою, іспанською та ін. Серед 
публікацій − доповіді, підготовлені для щорічної сесії Між-
народної конференції праці, різних спеціалізованих нарад і 
конференцій. Крім документів і періодичних видань, вихо-
дять міжнародні огляди-дослідження з різних питань, які 
підготовлені департаментами МБП, а також монографії, ке-
рівництва з безпеки та гігієни праці, конспекти курсів лекцій 
робочої освіти, підручники з управління персоналом, довід-
ники тощо. МОП є координатором усіх дослідницьких робіт 
у галузях охорони та гігієни праці й виробничого середови-
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ща, які виконують як в окремих країнах, так і в міжнародних 
організаціях.  

Міжнародний досвід засвідчує, що законодавство про 
охорону праці необхідно регулярно переглядати та удоско-
налювати, враховуючи досягнення як науково-технічного 
прогресу, так і постійні зміни чинників політичного, еконо-
мічного, соціального і технічного характерів. 


