Міжнародна організація праці
Міжнародна Програма з викоренення найгірших форм
дитячої праці
(ILO  IPEC)
та
Спеціалізована Програма безпеки та охорони здоров’я
на робочому місці та довкіллі
(ILO  Safe Work)

БОРОТЬБА
ПРОТИ ЗАСТОСУВАННЯ
ДИТЯЧОЇ ПРАЦІ:
ПОСІБНИК ДЛЯ ІНСПЕКТОРІВ ПРАЦІ

Міжнародна організація праці
Міжнародна Програма з викоренення найгірших
форм дитячої праці
(ILO2IPEC)
та
Спеціалізована Програма безпеки та охорони здоров’я
на робочому місці та довкіллі
(ILO2SafeWork)

ББК 67.5
Боротьба проти застосування дитячої праці: посібник для інспек
торів праці / Пер. з англ. / Заг. ред. укр. вид. Т.О. Міненко. – К.: ПЦ
«Фоліант», 2005. – 102 с.
Combating Child Labour: A Handbook for Labour Inspectors.
The document by IPEC and Safework
На це видання поширюється видавниче права згідно з Протоколом 2
Загальної конвенції щодо авторського права. Проте, короткі витяги
з них можуть бути використані без особливого дозволу за умови зазначення
джерела. Всі заявки для отримання авторських прав щодо передруку,
перекладу чи адаптації частини або всієї книги подаються за адресою:
Publications Bureau (Right and Permissions), International Labour Office,
CH1211, Geneva 22, Switzerland.

МОП
Документ Міжнародної програми з викоренення найгірших форм
дитячої праці (IPEC), Спеціалізована Програма Безпеки та Охорони
Здоров’я на Робочому Місці та Довкіллі (SafeWork)
Назви, які використані в публікаціях МОП, що відповідають практиці
ООН, і виклад матеріалу в цій публікації не виражають точки зору
Міжнародного бюро праці щодо правового статусу будьякої країни,
району чи території, або їхньої влади, чи делімітації їхніх кордонів
За зміст статей, досліджень та інших матеріалів відповідають автори.
Це не означає, що Міжнародне бюро праці схвалює їхні погляди.
Видано українською мовою в рамках проекту технічного співробітництва
між МОП та Урядом України «Програма запобігання та ліквідації найгір
ших форм дитячої праці в Україні» за фінансової підтримки Департаменту
праці Сполучених Штатів Америки (USDOL). Зміст публікації не обов’язко
во відображає погляди або офіційну політику Департаменту праці США.
Посилання на найменування торгових марок, комерційної продукції чи
організацій не обов’язково означає їх схвалення з боку Уряду Сполучених
Штатів Америки.
© Міжнародна організація праці, 2005
Перше видання, 2005 р.

ISBN 9222211319427. Geneva, 2002 (видання англійською мовою)
ISBN 9662847423323

Передмова

Інспектори праці зазвичай були ключовими партнерами у вико
рененні дитячої праці. Сьогодні їхня роль набуває нового значення та
ваги у зв’язку із запровадженням нових правових (Конвенція № 182
про найгірші форми дитячої праці) та технічних інструментів, до
яких належить цей посібник для інспекторів праці, що допоможе
визначити найризикованіші ситуації, пов’язані з дитячою працею,
пріоритети і найефективніші шляхи їх розв’язання.
Цей посібник є вельми корисним інструментом для інспекторів
праці, оскільки його автори визначають роль цих фахівців у застосу
ванні дитячої праці й дають поради щодо того, як приділяти увагу
проблемі не лише на державних підприємствах та в установах,
а й у неформальному та аграрному секторах.
Посібник дасть можливість інспекторам праці визначати ситуа
ції, які не відповідають міжнародним стандартам праці або націо
нальному законодавству з дитячої праці та інспекції праці, правильно
орієнтуватися й діяти у таких ситуаціях. У посібнику містяться прак
тичні поради, ґрунтовані на Конвенції МОП № 81 з інспекції праці.
Ця Конвенція МОП ратифікована найбільшою кількістю країн, тож
виконання її положень має бути пріоритетним. Автори посібника
визначають, як ефективна громадська агенція, інститут інспекції
праці може забезпечити моніторинг, аналіз та справедливе виконання
законів не лише тільки через вжиття санкцій, а й шляхом консульту
вання та допомоги. У посібнику наголошено необхідність спільних
дій інспекторів праці та їхніх колег із міністерств освіти, соціального
забезпечення та охорони здоров’я, співпраці з роботодавцями, праців
никами, вчителями та громадою заради зниження та викоренення
дитячої праці.
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Цей посібник є корисним доповненням публікації МОП «Працю
ючі діти: ризики для здоров’я та безпеки», укладеної Валентиною
Форастієрі (незабаром вийде друком переглянутий варіант), яке дово
дить небезпечність впливу та ризиків для здоров’я працюючих дітей,
містить рекомендації визначення цих ризиків та небезпечних умов на
робочому місці.
Слід зазначити, що МОП надає всебічну допомогу урядам, орга
нізаціям роботодавців і працівників у здійсненні ефективної боротьби
з дитячою працею, і передусім за допомогою Міжнародної Програми
з Викоренення дитячої праці (ІПЕК). У питаннях безпеки й охорони
здоров’я існує тісна співпраця між ІПЕК та програмою МОП з безпеки
праці з обміну досвідом (прикладом чого є ця публікація). Напрацьо
вано спеціалізоване знання, розроблено інструкції щодо різних видів
діяльності, до яких залучаються діти. В усіх регіонах світу функціо
нують мережі технічних агенцій та інституцій. Такі ініціативи мають
реалізовуватися в терміновому порядку впродовж найближчих двох
років якомога більшою кількістю країн, у яких ратифіковано Кон
венції МОП № 138 та № 182 з дитячої праці (таких на разі понад сто).
Безумовно, для дітей кориснішим є навчання у школі та залучен
ня до тих видів діяльності, які підготують їх до майбутнього доросло
го життя. Цей процес може виявитися тривалим, тож життя дитини
не повинно наражатися на ризик через небезпечні й шкідливі умови
праці. Отже, ІПЕК та інші програми з безпеки праці пропонують
видання «Боротьба проти застосування дитячої праці: посібник для
інспекторів праці» як корисний інструмент для керівників і практи
ків різного рівня.

Юкка Такала,
Директор SafeWork

Грудень 2001 року

Франц Розелерз,
Директор ІПЕК

Подяка

Цей посібник для Міжнародної програми з викоренення дитячої
праці (ІПЕК) підготував Дж.Д.Г. Хаммер, колишній заступник Гене
рального директора Виконавчої агенції охорони здоров’я та безпеки
Великої Британії, який тривалий час був президентом Міжнародної
асоціації інспекторів праці (МАІП). Цю роботу координував техніч
ний відділ ІПЕК з небезпечної дитячої праці, очолюваний С’юсез
Ганн, у тісній співпраці із Вольфгангом фон Ріхтхофеном, Головним
спеціалістом з інспекції праці Спеціалізованої програми МОП з без
пеки праці. Посібник великою мірою ґрунтується на «Хрестоматії для
підготовки інспекторів праці», яку підготував ЖанМоріс Дерієн
(колишній працівник відділу МОП з адміністрації праці) та впорядку
вали Г. Тіджз і Л. Херон з МОПEASMAT. У посібнику використано
праці пана фон Ріхтхофена та інші матеріали, що містяться в бібліо
графії у Додатку 1, зокрема Документ Відділу з адміністрації праці
№ 56 «Нові превентивні стратегії інспекції праці» та дві доповіді
Міжнародної тристоронньої зустрічі з питань інспекції праці та
дитячої праці, яка відбулася у вересні 1999 року.
ІПЕК – це програма, започаткована у рамках МОП 1992 року; її
мета – поступове викоренення дитячої праці в усьому світі за особли!
вої уваги на першочерговій ліквідації таких найгірших форм, як
рабство, примусова праця, торгівля, боргова кабала, кріпосництво,
проституція, використання дітей у збройних конфліктах, а також
різні форми небезпечних та експлуатаційних робіт. ІПЕК пропонує
технічну підтримку країнам з метою заохочення політичної й зако!
нодавчої реформи та вжиття конкретних заходів щодо викоренення
дитячої праці, і передусім найгірших її форм. ІПЕК проводить між!
народні та національні кампанії, покликані змінити ставлення
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суспільства, сприяти ратифікації та ефективному застосуванню
Конвенцій МОП з дитячої праці. ІПЕК здійснює фундаментальні
й прикладні дослідження, аналітичну роботу, оцінювання проектів,
вона є глобальним центром інформації з питань дитячої праці та
законодавчої експертизи. За допомогою спеціалізованих для окремих
країн акцій та «Часових граничних програм» ІПЕК допомагає краї!
нам у розробці всебічної національної політики та програм із викоре!
нення найгірших форм дитячої праці у визначені терміни.
Підґрунтям діяльності МОП!ІПЕК є політична воля та зобов’я!
зання урядів розв’язувати проблеми дитячої праці, ефективне парт!
нерство з організаціями роботодавців та працівників, недержав!
ними організаціями (НДО) та іншими соціальними структурами
для впровадження спеціальних заходів. Від часу заснування ІПЕК
у понад 60 країнах із ситуації праці було вилучено сотні тисяч
дітей, в усьому світі істотно підвищився рівень загальної обізнанос!
ті щодо проблем дитячої праці.
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ВСТУП

Пропонований посібник забезпечує тих, хто працює у сфері
інспекції праці, базовою інформацією, що допоможе зрозуміти та
вжити заходів проти дитячої праці, яка є небезпечною, експлуатацій
ною й ставить під загрозу майбутнє дітей. Для інспекторів у цій сфері
містяться пропозиції щодо вимірювання зловживань та ризиків,
оцінювання конкретної ситуації, а також стосовно того, як працюва
ти, приймаючи рішення щодо розв’язання певної проблеми. Чинну
увагу приділено порадам щодо навчального процесу й питань, які слід
включати до навчальної програми. Зрештою у ньому подано опис інст
рументарію, що стане в пригоді для інспекторів праці в оцінюванні
проблем дитячої праці.
Посібник складається з чотирьох основних розділів. У першому
наведено основні факти стосовно дитячої праці, зокрема її небезпечні
форми, які є предметом пильної уваги інспекторів праці, а також Кон
венції МОП з дитячої праці та інспекції праці, що визначають міжна
родні законодавчі рамки діяльності у сфері дитячої праці. Другий
розділ складається з двох частин. У ньому, з одного боку, висвітлено
проблеми, з якими інспекція праці має боротися як на національ
ному, так і на місцевому рівні, а з іншого – запропоновано два нові
підходи до розв’язання проблем дитячої праці. Третій розділ містить
детальніші рекомендації стосовно практичного застосування цих
підходів. Починаючи з передумов і необхідних засад, які слід створи
ти (п. 5), елементів інспекторської діяльності (п. 6) та подальших дій,
мета яких – упевнитися, що конкретна ситуація дитячої праці на
справді поліпшилася (п. 7), автори пропонують просту програму дій
«до – під час – після» для інспекторів праці. Четвертий розділ присвя
чено елементам програм навчання інспекторів та їхніх партнерів
з реалізації такого підходу.
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Запропоновані в посібнику підходи визначені та побудовані
з урахуванням тривалої історії інспекції праці, що стикається з проб
лемами небезпечної дитячої праці. У 1802 році парламент Великої
Британії прийняв «Акт зі збереження морального здоров’я підмайст
рів». У цьому акті визначення «морального здоров’я» передбачало те,
що сьогодні ми розуміємо під термінами «безпека», «охорона праці» та
«добробут» на робочому місці, а «підмайстрами» фактично були діти,
які працювали в різних галузях, найчастіше у шахтах, на текстиль
них підприємствах, чистили димоходи тощо. Реалізація цього почат
кового законодавчого акту із захисту працюючих дітей була покладе
на на комітети поважних людей. Утім, оскільки виконання цієї
норми було добровільним, моніторинг за його дотриманням показав її
неефективність. Як наслідок, 1833 року з членів Уряду Об’єднаного
Королівства було призначено чотирьох інспекторів фабрик, котрі
мали контролювати надмірну тривалість робочого дня дітей і молодих
людей. Таким чином, зародження інспекції праці історично пов’язане
з усвідомленням необхідності ефективного контролю та боротьби
з найгіршими формами експлуатації дітей у сфері праці, а також
охороні їхнього здоров’я.
У подальшому зв’язок між інспекцією праці з одного боку та
дитячою працею – з іншого був підкріплений тим, що на першій між
народній конференції МОП у 1919 році (рік створення цієї органі
зації) були прийняті нові міжнародні стандарти як щодо інспекції
праці, так і щодо захисту дітей: Конвенція № 5, яка забороняє працю
дітей, молодших за 14 років, на промислових підприємствах, та Реко
мендації № 5, яка закликає країнучасниць запровадити національні
системи інспекції праці. Така співпраця дістала продовження в по
дальшій роботі МОП із встановлення стандартів. Таким чином, дві
базові Конвенції МОП із боротьби з дитячою працею (№ 138 та № 182),
а також Рекомендації, що їх супроводжують (№ 148 та № 190), міс
тять положення стосовно запровадження інспекційних систем; обидві
Конвенції МОП з Інспекції Праці (№ 81, в якій ідеться про такі галузі,
як промисловість, комерція, шахти й транспорт, і № 129, яка стосу
ється всіх видів сільськогосподарської діяльності) як головний обо
в’язок інспекторів праці визначають запровадження законодавчих
положень стосовно зайнятості дітей і молоді.
Сукупність двох чинників – тривалий історичний зв’язок між
дитячою працею та інспекцією праці, а також кілька інструментів
МОП, що стосуються цієї теми, – забезпечила нас дуже потужною
соціальною й законодавчою базою. Нині інспектування праці постало
перед вибором: що слід на цій базі будувати. З огляду на обмежену
кількість людських і фінансових ресурсів, доцільним може виявитися
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консервативний підхід, за якого обмежуються контролем за промис
ловими підприємствами у містах. За іншого варіанта можна скорис
татися посиленням громадської уваги до праці дітей, щоб поширити
інспектування на нові об’єкти, зокрема на величезний і нерегульо
ваний неформальний сектор, а також застосувати нові концепції,
і передусім моніторинг праці дітей або превентивну культуру.
Серйозність проблеми дитячої праці, включно з її формами, схиляє до
вибору другого підходу. Однак це стане можливим за умови, якщо
інспектування праці поєднуватиметься з іншими нетрадиційними
методами контролю з метою розвитку інтегрованих підходів, а отже,
розширенням сфери діяльності.
У посібнику читачі знайдуть статистичну інформацію щодо дитя
чої праці й відомості про нові тенденції у розумінні інспекції праці,
що допоможе інспекторам у виборі правильного шляху.

РОЗДІЛ І.

ФАКТИ СТОСОВНО ДИТЯЧОЇ ПРАЦІ

1. Масштаби та природа дитячої праці
1.1. Робота дітей і дитяча праця
У деяких суспільствах залучення дітей до соціального і тру
дового життя відбувається настільки поступово, що цей процес важко
розподілити на певні стадії чи етапи. Натомість в інших розмежу
вання дитинства й дорослого життя відбувається після виконання
певних зобов’язань чи обрядів (приміром, конфірмації), або просто за
віком. Саме за віком дитинство визначають у міжнародних правових
документах, які гарантують права та захист особам до 18 років (Кон
венція ООН з прав дитини, Конвенція МОП № 182 про найгірші
форми дитячої праці) та вважають 15 років мінімальним віком щодо
працевлаштування (Конвенція МОП № 138 від 1973 року про міні
мальний вік працевлаштування).
Не всі види праці є шкідливими для дітей. Чимало дітей з ран
нього віку допомагають по господарству, виконують окремі доручен
ня дорослих або працюють разом з батьками на власній фермі/ділянці
чи в родинному бізнесі. Підростаючи, вони перебирають на себе певні
легкі види роботи й опановують якусь професію у традиційних галу
зях господарства. У такий спосіб вони засвоюють корисні трудові
навички й ставлення до праці, що знадобиться їм як майбутнім пра
цівникам і повноцінним членам суспільства. Посильна праця за наяв
ності постійного і ретельного моніторингу може стати важливою скла
довою процесу соціалізації та розвитку дитини, бо привчає їх брати на
себе відповідальність і пишатися власними досягненнями. Звісно,
така робота передбачає певні ризики, проте не її мають на увазі, коли
йдеться про дитячу працю.
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Дитячу працю визначають як роботу дітей, природа й інтенсив
ність якої заважають навчанню дітей або зашкоджують їхньому
здоров’ю та розвитку. Головною турботою є доля дітей, позбавлених
дитинства і майбутнього, дітей, які працюють з наймолодшого віку
протягом довгих годин за низьку платню в шкідливих для їхнього
здоров’я, фізичного й інтелектуального розвитку умовах, дітей, роз
лучених зі своїми родинами і позбавлених можливості здобути освіту.
Така праця може завдати дітям непоправної шкоди; вона суперечить
нормам міжнародного права і, як правило, національному законо
давству окремих країн.
1.2. Масштаби проблеми
За оцінками МОП, кількість працюючих дітей віком від 5 до 14
років у країнах, що розвиваються, становить 250 мільйонів. Близько
половини з них (120 млн) працюють повний робочий день упродовж
цілого року. Приблизно 50–60 мільйонів дітей віком від 5 до 11 років
мусять працювати. Наявні дані свідчать, що хлопчики є економічно
активнішими за дівчаток, проте в офіційній статистиці зазвичай не
враховують дівчат, зайнятих хатньою роботою й доглядом за молод
шими братами і сестрами. Насправді праця в ранньому дитинстві
справляє відчутніший вплив на стан дівчат, посилює дискримінацію
за статевою ознакою й обмежує їхні освітні та інші можливості.
1.3. Причини дитячої праці
Дитяча праця, за своєю сутністю, є симптомом глибшої проблеми
бідності та суспільної нерівності. З іншого боку, дитяча праця сама
спричинює бідність і набуває, таким чином, здатності до саморозвит
ку. Бідність – глибоко вкорінена проблема, а природні катаклізми
й антропогенні катастрофи (війни та громадянські конфлікти),
неписьменність, безсилля та відсутність жодних перспектив ще
більше обмежують негаразди, що їх зазнають незаможні батьки, зму
шені віддавати своїх дітей у найми. Однак бідність – не єдиний чин
ник у поширенні дитячої праці, вона не може слугувати виправдан
ням усіх типів зайнятості дітей.
Злиденні батьки, напевно, не вірять, що довготермінові переваги
від здобуття освіти їхніми дітьми надолужать матеріальні статки
й трудові навички, які діти мають завдяки ранньому працевлашту
ванню. Для бідних дітей освіта є надто дорогою, недоступною, часто
неякісною, тому її вважають такою, що не відповідає потребам дітей
із бідних родин. У багатьох сім’ях батьки можуть працювати, лише
якщо їхні доньки виконуватимуть усю хатню роботу.
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Іноді діти самі вирішують, що час починати працювати, бо
знають, що їхні родини конче потребують додаткового доходу, або під
впливом друзів та однолітків, які переконують їх працювати разом на
вулиці чи десь в іншому місці.
На ринку існує попит на дитячу працю, оскільки зазвичай діти
є слухняними, покірними; їх легше найняти за нижчу платню і звіль
нити, коли зникає потреба в робочій силі. Наймання дітей для робото
давців не пов’язане із тривалими інвестиціями у формі страхування
чи соціального забезпечення, тому вони розглядають дешеву дитячу
працю як важливий чинник конкурентоспроможності їхніх підпри
ємств і товарів на національному та міжнародному ринках. У плані
прав робітників, працюючі діти абсолютно не захищені, безпорадні
й мовчазні. Здебільшого наймають дітей роботодавці трудомістких
галузей, де використовують застарілі технології та монотонну працю.
Незважаючи на численні заперечення, поширеним є міф про незамін
ність дитячої праці в окремих галузях (наприклад, у килимоткацтві
або збиранні квітів) через притаманну дітям рухливість пальців. Ди
тяча праця існує тому, що чинне законодавство у цій сфері не впрова
джується належним чином, а соціальні й економічні зобов’язання
держави виявляються недостатньо суворими.
1.4. Найгірші форми дитячої праці
Міжнародна спільнота визнала найжахливішими такі види дитя
чої праці1: рабство, сексуальну експлуатацію, нелегальну діяльність
та небезпечну працю. Перші три з наведених категорій праці в біль
шості країн становлять кримінальний злочин, відповідальність за
боротьбу з яким передусім несуть правоохоронні органи. Інспектори
праці у свою чергу, мають зосередити увагу на четвертій категорії,
хоча, звісно, в межах широкомасштабних спільних дій щодо подолан
ня дитячої праці вони відіграють певну роль у боротьбі з усіма найгір
шими формами дитячої праці.
Чимало дітей працюють у шкідливих умовах або в надзвичайно
небезпечних виробництвах, наприклад: на будівництві, шахтах, у ко
пальнях, підводному рибальстві. Деякі (продані власними батьками
за борги) потерпають від справжнього рабства. Діти стають жертвами
зростаючої сексуальної експлуатації в комерційних цілях та міжна
родної торгівлі людьми, опиняються далеко за межами рідної країни.
Найтривожнішою тенденцією сучасності є наймання дітей в дуже
ранньому віці. Чим молодшими є діти, тим вразливіші вони до
1

Згідно з Конвенціями МОП № 138 та 182.
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небезпечних умов праці й економічної експлуатації. Дослідження
МОП свідчать, що в деяких регіонах до 20% працюючих дітей не до
сягли навіть 10річного віку. Становище молодих працюючих дівчат
заслуговує на окрему увагу через природу виконуваної ними роботи
й умови, в яких вони працюють. Наприклад, прихована від суспільст
ва праця за наймом у домогосподарствах, де зайнята більшість дівчат,
нерідко є причиною ізоляції їх від інших дітей і навіть сексуальних
домагань. Діти, які виконують якусь одноразову хатню роботу, часто
мусять працювати тривалий час за мізерну платню. Зовсім мало
дітей, які працюють, мають нагоду погратися з однолітками.
Навряд чи можна визначити певну галузь як найнебезпечнішу чи
назвати працю в ній найгіршою формою дитячої праці. Навіть у згаду
ваних сферах, де діти не потерпають від найгірших форм праці й екс
плуатації, чимало їх змушені працювати без належного відпочинку,
у тісних приміщеннях, із поганим освітленням, сидячи просто на
підлозі, використовуючи завеликі для їхнього зросту інструменти, без
належного забезпечення питною водою й туалетами. Але найшкідли
вішим для їхнього майбутнього є те, що вони позбавлені можливості
ходити до школи. Навіть мільйони дітей, які працюють у традицій
ному сільськогосподарському виробництві разом з іншими членами
родини, наражаються на численні й різноманітні ризики.
1.5. Типи трудових відносин
Класифікація працюючих дітей за секторами чи видами зайня
тості мало допомагає у висвітленні сутності відносин між дітьми та
особами (клієнтами, працедавцями, членами родини), які наймають
їх у той чи той спосіб. Наприклад, у напрочуд різноманітному сіль
ськогосподарському секторі, що охоплює все – від багатонаціональ
них агрокорпорацій до сімейних ферм/ділянок, діти можуть залуча
тися для виконання постійної, сезонної, періодичної роботи як раби
або як працівники сімейного бізнесу.
У неформальному секторі, що включає широкий спектр традицій
них ремісничих занять, неструктурованих, сімейних і взагалі незаре
єстрованих бізнесових структур, діти працюють як робітники і «під
майстри», нерідко навіть без платні й контрактів, як домашня
прислуга, хатні працівники чи підрядні робітники.
У формальному секторі, який охоплює приватні, напівдержавні
й державні підприємства різної величини, дітей наймають на постій
ну, сезонну чи погодинну роботу, в підмайстри за контрактом або без
нього. Нерідко діти перебувають на підприємствах зі своїми батьками
і виконують там окремі доручення дорослих.
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Зрештою, існують певні маргінальні сектори, праця в яких є неле
гальною чи напівлегальною, де діти отримують платню у вигляді
частки від заробленого, або натурою, чи за «неофіційним» контрак
том із постачальником або менеджером.
Розподіл дитячої праці за перерахованими групами допомагає
оцінити обмеження стосовно трудових відносин дітей із роботодавця
ми та визначити пріоритетні напрями дій з урахуванням чинників,
які зумовлюють законодавчу й економічну залежність дітей. Класифі
кація та правильне розуміння трудового статусу дитини конче важли
ві для спростування хибних уявлень про дитячу працю та навіть
повного заперечення її існування. Тому інспектор праці має чітко
визначати трудовий статус працюючих дітей, яких він виявляє під
час інспекцій, та вживати заходів, які відповідатимуть конкретним
умовам і конкретній ситуації.
Можлива також класифікація дитячої праці за критерієм її при
хованості/неприхованості, оскільки від її рівня прихованості чи від
критості залежить, наскільки легко зможуть інспектори виявити
працюючих дітей. Дуже важливим для обрання певного способу дій
з боку інспекторів праці є індивідуальний чи груповий характер
дитячої праці (таблиця демонструє, як діти групуються за цим показ
ником).
Ситуації дитячої праці
Неприховані
Концентровані Неприхована дитяча праця
із груповою зайнятістю
стосується дітей, які
працюють в одному місці
відкрито і доступ до яких
не є проблемою
• Швачки, кравці, виробни
ки футбольних м’ячів, мета
лообробники (слюсарі), теслі
(та їхні неприховані поміч
ники)
• Пекарі, кондитери, кухарі
(та їхні помічники), які
готують їжу для перехожих
на вулиці
• Робітники у невеликих
ремонтних майстернях, на
приклад, в автомайстернях
• Працівники сфери послуг
у людних місцях, наприклад,

Приховані
У таких ситуаціях діти
працюють разом або поруч
з іншими, але поза зоною
досягнення для інспекторів
• Працівники копалень та
цехів із випалення цегли
• Теслі, різнороби або
носильники на будівельних
роботах
• Робітники фабрик (або їхні
помічники) з виробництва
порцеляни, скла, металевих,
пластмасових та ювелірних
виробів
• Робітники фабрик з оброб
ки харчових продуктів
• Традиційні ткачі килимів
та інших текстильних виро
бів, які працюють у невели
ких цехах або разом у домо
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Ситуації дитячої праці
Неприховані
Концентровані чистильники взуття, мийни
ки машин, автосторожі
• Помічники у супермарке
тах, торговці, носильники,
прибиральники, касири на
ринках
• Каменярі на будівельних
шляхових роботах
• Робітники на плантаціях
(цукрової тростини, кави,
овочів), які працюють самі
або з родинами
• Працівники на сімейних
ділянках, які виробляють
продукцію для власного
споживання чи для продажу
• Працівники харчової та
рибопереробної
промисловості
Розпорошені
Ці діти працюють поодинці
або виглядають такими, що
працюють на себе
• Рознощики, посильні та
нарочні
• Зайняті у сфері послуг на
вулиці, наприклад, чистиль
ники взуття, продавці квітів
• Працівники готелів, ресто
ранів, кафе, які прислугову
ють клієнтам, миють посуд,
прибирають
• Танцюристи й циркові
артисти, які подорожують
із трупою
• Професійні жебраки
• Підсобні робітники на
міжміському транспорті
(автобусах, вантажних та
пасажирських суднах)
• Працівники, які охороня
ють лани від птахів, мавп
та злодіїв

Приховані
господарстві
• Виробники цигарок
• Робітники заводів з
виробництва сірників,
вибухових та піротехнічних
матеріалів
• Шахтарі на вугільних та
інших шахтах
• Працівники плавучих
заводів чи риболовних
суден/платформ

Це діти, про яких найважче
дізнатися, бо вони працю!
ють у віддалених районах,
ізольовані, безпорадні
• Домашня прислуга та
працівники домашніх
підприємств, наприклад,
ремісничих цехів
• Підмайстри та учні
досвідчених ремісників, які
виготовляють взуття, юве
лірні прикраси, годинники
• Діти, які допомагають
у мисливстві, рибальстві,
збиранні та сільськогоспо
дарській роботі заради
годування родини
• Діти, залучені до крадіжок,
зокрема кишенькових, пере
митництва, виробництва та
реалізації наркотиків чи
порнографії
• Діти, які зазнають
сексуальної експлуатації
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Ситуації дитячої праці
Розпорошені

Неприховані
• Пастухи, чабани та
робітники, зайняті в
тваринництві, доярки,
збирачі фуражу для худоби

Приховані
• Діти у звичайному та
борговому рабстві
• Діти на службі у
військових формуваннях,
особливо під час збройних
конфліктів

2. Міжнародне та національне законодавство
2.1. Історичні напрями розвитку законодавства та політики
у сфері дитячої праці
Сумніви щодо легітимності дитячої праці виникли нещодавно,
коли процеси індустріалізації й урбанізації докорінно змінили тру
дові відносини, до яких залучено дітей, та різко збільшили небезпеку
такої праці для дітей. Хоча вже починаючи від XIX ст. уряди окремих
країн почали вживати заходів із захисту дітей від найнебезпечніших
видів праці, втім, досягти справжнього прориву вдалося лише тоді,
коли уряди сучасних держав проголосили курс на обов’язкову освіту.
Проте й тоді боротьба за подолання дитячої праці сприймалася неод
нозначно. Головними аргументами опонентів руху за ліквідацію ди
тячої праці були: (1) якщо бідні діти здобудуть освіту, вони вже не
будуть виконувати некваліфіковану роботу, потреба в якій існує
в суспільстві; (2) дитяча праця є необхідною для забезпечення добро
буту бідних сімей, а також тих галузей, що намагаються залишатися
конкурентоспроможними; (3) законодавство про дитячу працю не
можливо застосувати на практиці через велику кількість підпри
ємств, на яких її застосовують; (4) існує чимало видів роботи, викону
вати яку здатні лише діти; (5) державі не слід втручатися в сімейні
справи, довіривши батькам вибір ліпшого, на їхню думку, майбут
нього для своїх дітей.
Звісно, сучасні розвинені країни перебувають в іншій економіч
ній ситуації, ніж країни за часів індустріальної революції XIX ст.
Водночас історичний досвід останніх може виявитися корисним
з огляду на два важливі уроки, котрі можна винести з історії: (а) уря
ду має належати провідна роль у ліквідації дитячої праці через прий
няття законодавства, яке захищатиме права дитини, та забезпечення
обов’язкової й загальнодоступної (безплатної) початкової освіти, а та
кож гарантування виконання законодавства у царині освіти та праці;
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(б) необхідно здійснювати широку просвітницьку роботу серед гро
мадськості з метою зміни суспільного клімату, тобто заради визнання
прав дитини й усвідомлення віддалених наслідків раннього залучен
ня до праці для здоров’я дітей, що забезпечить правильне сприйняття
відповідного законодавства широким загалом і його суворе дотриман
ня. Інспектори праці відіграють важливу роль у розв’язанні обох
завдань – у забезпеченні виконання законодавства та формуванні гро
мадської думки, особливо серед працівників і роботодавців.
Хоча практично найпершим кроком МОП після її заснування
було ухвалення кількох засадничих Конвенцій і Рекомендацій у сфері
дитячої праці й інспектування праці, впровадження стандартів міні
мального віку працевлаштування в різних секторах і досі розгляда
ється як суто технічне, точніше, процедурне питання працевлашту
вання, а не як серйозна соціальна проблема.
Починаючи від 1970х років, країничлени МОП дедалі чіткіше
усвідомлюють:
• дитинство – це той період життя, коли людина має навчатися
і розвиватися, а не працювати;
• дитяча праця через свою природу або умови, за яких вона від
бувається, нерідко ставить під загрозу майбутнє дітей, їхні можли
вості стати повноправними членами суспільства і працівниками;
• існування дитячої праці може зашкодити репутації країни на
сучасному етапі та продуктивності її робочої сили в довготривалій
перспективі через недоступність освіти в дитинстві;
• дитяча праця не є невід’ємним атрибутом суспільства, а посту
пове скорочення і навіть ліквідація її можливі за наявності полі
тичної волі.
Зрештою 1973 р. було прийнято принципово нову Конвенцію
з дитячої праці: Конвенцію № 138 про мінімальний вік працевлаш
тування. Ця Конвенція зобов’язує країничлени розробити й упро
вадити національну стратегію (політику) ефективного викоренення
усіх форм дитячої праці та встановлення мінімального віку праце
влаштування. Однак це виявилося складним завданням, виконанню
якого перешкоджали певні комерційні інтереси, ринковий тиск,
моральна байдужість широкого загалу й традиційне ставлення
суспільства до цієї проблеми, вкорінене в культурі окремих країн.
Щоб допомогти країнам подолати зазначені перешкоди, у 1992 р.
МОП започаткувала Міжнародну програму з ліквідації дитячої праці
(ІПЕК). ІПЕК надає різноманітну технічну підтримку й допомогу
у виробленні політики тим країнам, які почали вживати практичних
заходів з метою подолання дитячої праці. Досвід ІПЕК та її
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поінформованість про численні випадки надмірної експлуатації та
насильства над дітьми в окремих секторах дали змогу визначити прі
оритетні напрями боротьби за подолання дитячої праці, а саме – зосе
редити першочергові зусилля на ліквідації найгірших форм дитячої
праці, одночасно працюючи над досягненням ширшої довготривалої
мети – поступового викоренення всіх її форм.
Зазначене вище, а також усвідомлення світовою громадськістю
прав дитини, характерне для 1990х рр., вможливили одностайне
ухвалення у 1999 р. Конвенції МОП № 182 про найгірші форми дитя
чої праці. У рекордно стислі терміни її ратифікували багато країн,
а деякі країни ратифікували водночас дві Конвенції (№ 182 і № 138).
Країничлени МОП поступово узгоджують національні законодавства
із вимогами цих Конвенцій.
2.2. Конвенція № 138 та Рекомендації № 146
Конвенція 1973 року про мінімальний вік працевлаштування
(№ 138) і нині є засадовим міжнародним правовим документом у сфе
рі дитячої праці, що зобов’язує країни, які її ратифікували, «прово
дити національну політику, спрямовану на забезпечення ефективної
ліквідації дитячої праці та поступове підвищення мінімального віку
працевлаштування до віку, що відповідає повному фізичному й інте
лектуальному розвитку молодої людини». Рекомендації № 146 міс
тять низку порад стосовно практичних заходів, яких слід вживати
для досягнення цієї мети. Дія Конвенції поширюється на всі сектори
економіки, незалежно від того, чи залучено до них дітей (з отриман
ням заробітної платні). Конвенція являє собою гнучкий інструмент
міжнародного права, який, з одного боку, є відкритим до подальшого
вдосконалення, а з іншого – дає змогу країнам, що розвиваються (тоб
то державам, «чия економіка чи система освіти поки недостатньо
розвинені»), спочатку встановлювати нижчий мінімальний вік праце
влаштування. Крім того, передбачено винятки для окремих секторів
(наприклад, некомерційного сільського господарства в країнах, що
розвиваються), для обмеженого кола професій або видів праці, для
освіти та професійного навчання, художньої творчості й театралізо
ваних вистав.
Встановлення мінімального віку працевлаштування є головним
обов’язком країн, які ратифікували Конвенцію. Вона визначає три
категорії такого віку, а саме:
1) мінімальний вік не має бути нижчим за вік закінчення закла
дів обов’язкової освіти і в жодному разі не має бути нижчим за
15 років. Країни з обмеженими економічними й освітніми можливос
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тями попервах можуть встановлювати мінімальний вік на позначці
14 років;
2) вищий мінімальний вік – 18 років – встановлено для небез
печної праці, що «за своєю природою чи обставинами, в яких вона
здійснюється, здатна зашкодити моральному чи фізичному здоров’ю
та безпеці молодих людей». Країниучасниці Конвенції можуть само
стійно визначати конкретні види небезпечної праці після консуль
тацій із зацікавленими організаціями роботодавців і працівників.
У Рекомендаціях наведено критерії, на підставі яких можна визна
чити небезпечні для дітей види праці;
3) нижчий мінімальний вік працевлаштування – 13 років – мож
на встановлювати для легкої праці, тобто роботи, яка не є шкідлива
для здоров’я чи розвитку дітей і не перешкоджає їхньому навчанню
у школі. Для тих країн, які спершу визначають 14 років як загальний
мінімальний вік працевлаштування, мінімальний вік для легкої
праці може становити 12 років.
Мінімальний вік працевлаштування згідно з Конвенцією № 138
Загальний мінімальний вік
Легкі роботи
Небезпечні роботи
Для більшості країн:
15 років і більше2
13 років
18 років3
Для країн із недостатньо розвиненими економічною та освітньою
сферами:
14 років
12 років
18 років3

У Рекомендаціях № 146 містяться поради щодо впровадження
положень Конвенції, висвітлюються конкретні питання, що постають
перед інспекцією праці з огляду на регулювання дитячої праці.
Рекомендації № 146
• зміцнення, в разі потреби, системи інспекції праці та суміж
них служб, наприклад, шляхом спеціальної підготовки інструкторів
для виявлення випадків зловживань під час роботи дітей і підлітків
за наймом або іншої роботи, а також унеможливлення таких зло
вживань;
• посилення служб, які опікуються поліпшенням та інспекцією
підготовки до праці на підприємствах;
Однак не раніше, ніж дитина закінчить школу.
16 років за певних умов, коли здоров’я, безпека й психічний стан молодих
людей цілком захищені, а також якщо вони отримають відповідні вказівки або
пройдуть навчальну підготовку до роботи.
2

3
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• приділення пильної уваги ролі інспекторів у наданні інформа
ції й консультацій щодо ефективних методів дотримання зведених
положень про працю;
• служби інспекції праці та інспекції підготовки на підприєм
ствах мають всебічно координувати свою роботу в плані забезпечення
якнайбільшої економічної ефективності;
• служби з регулювання питань праці мають всебічно співпра
цювати зі службами, що відповідають за освіту, професійну підготов
ку, культурнопобутове обслуговування й орієнтацію дітей та під
літків.
Особливу увагу слід приділяти:
• застосуванню положень про небезпечні види роботи за наймом
або іншої роботи;
• запобіганню роботі за наймом або іншій роботі дітей і підлітків
у години навчальних занять, оскільки освіта і професійна підготовка
є обов’язковими;
з метою полегшення перевірки віку працюючих рекомендовано таке:
• державні органи влади мають забезпечити ефективну систему
реєстрації народжень, зокрема й видачу свідоцтв про народження;
• вимагати від роботодавців ведення й надання компетентним
органам влади реєстрів або іншої документації із зазначенням
прізвища, віку або дати народження, завіреної належним чином,
причому не лише стосовно дітей і підлітків, які у них працюють,
а й щодо осіб, які проходять на їхніх підприємствах програму профе
сійної орієнтації або підготовки;
• дітям і підліткам, які працюють на вулицях, у вуличних кіос
ках, громадських місцях, на посадах, що вимагають переїзду з місця
на місце або в інших умовах, за яких перевірка записів роботодавців
неможлива, треба видавати дозволи чи інші документи, які засвідчу
ватимуть можливість використання їх на таких роботах.
2.3. Конвенція № 182 та Рекомендації № 190
Конвенція 1999 року про найгірші форми дитячої праці (№ 182)
закликає до негайної заборони найгірших форм дитячої праці, до
прийняття відповідного законодавства та нормативнорегуляторної
бази. Подруге, вона зобов’язує країни, які ратифікували Конвенцію,
вжити термінових та ефективних заходів, зокрема розробити й реалі
зувати програму викоренення найгірших форм дитячої праці. Дія
Конвенції поширюється на дітей віком до 18 років, причому наголо
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шується необхідність особливої уваги до працюючих дівчат. Конвен
ція передбачає заборону чотирьох основних категорій (форм) праці:
Конвенція № 182 забороняє:
• усі форми рабства або практику, подібну до рабства, наприк
лад, продаж дітей і торгівлю ними, боргову кабалу та кріпосну залеж
ність, а також примусову або обов’язкову працю, включно із при
мусовим чи обов’язковим вербуванням дітей для використання їх
у збройних конфліктах;
• використання, вербування та пропонування дитини для занят
тя проституцією, виробництва порнографічної продукції та порногра
фічних вистав;
• використання, вербування або пропонування дитини для неза
конної діяльності, зокрема для виробництва й продажу наркотиків,
як це визначено у відповідних міжнародних договорах;
• роботу, яка за своїм характером чи умовами, в яких вона вико
нується, може завдати шкоди здоров’ю, безпеці чи моральності дітей.
Конвенція безпосередньо порушує питання інспектування праці;
закликає держави, котрі її ратифікували, створити механізми нагля
ду за впровадженням нового законодавства, ухваленого окремими
країнами на виконання Конвенції про найгірші форми праці; перед
бачає ефективний контроль за її дотриманням, зокрема й застосу
вання санкцій до порушників.
У Рекомендаціях №190 запропоновано кілька заходів щодо забез
печення ефективності такого контролю, наприклад надання необхід
ної консультативної підтримки й підготовки для відповідних посадов
ців, зокрема інспекторів праці та працівників правоохоронних
органів.
Рекомендації № 190
Розроблення та впровадження національних програм дій,
спрямованих на:
• визначення й денонсацію найгірших форм дитячої праці;
• недопущення залучення дітей до найгірших форм дитячої пра
ці чи припинення ними навчання, захист їх від репресалій та забезпе
чення їхньої реабілітації й соціальної інтеграції вжиттям заходів, що
задовольняють їхні освітні, фізичні та психологічні потреби;
• звернення особливої уваги на молодших дітей; дівчаток; конт
роль за випадками прихованої праці, де дівчатка становлять групу
особливого ризику; іншими групами дітей із підвищеною вразливіс
тю чи спеціальними потребами;
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• виявлення та роботу з групами дорослих, чиї діти зазнають
особливого ризику;
• інформування, активізацію й мобілізацію громадської думки.
Визначення видів робіт, які є небезпечними.
Різні методи викоренення небезпечних та інших найгірших форм
дитячої праці, зокрема:
• збирання даних;
• визначення моніторингових механізмів для забезпечення
ефективного впровадження;
• розробка положення стосовно того, що найгірші форми дитя
чої праці є кримінальною дією;
• ефективні закріплювальні заходи.
2.4. Конвенції з інспекції праці
Повноваження інспекторів праці визначає національне законо
давство окремих країн, яке має узгоджуватися з положеннями Кон
венції МОП про інспекцію праці 1947 року (№ 81), Конвенції МОП про
інспекцію праці в сільському господарстві 1969 року (№ 129) та Про
токолу 1995 року до них. Конвенція № 81, засадовий документ між
народного права у сфері інспекції праці, спрямована на впровадження
законодавства стосовно регулювання умов праці та захисту прав робіт
ників промисловості (і, певним чином, торгівлі). Ця Конвенція роз
глядає регулювання працевлаштування дітей та молоді як одне із го
ловних завдань будьякої системи інспекції праці. Дія Конвенції
№ 129 поширюється на працівників сільськогосподарських підпри
ємств (штатних) та їхніх учнів (помічників), а також, за бажанням
країнучасниць, на орендарів, пайників, членів кооперативів і навіть
на членів сім’ї працівника, тобто на зайнятих у неформальному секторі.
Положення цих Конвенцій становлять загальновизнане підґрун
тя для визначення статусу та функцій інституту інспекції праці.
Відтак вони забезпечують авторитетність та правомочність відповід
них рішень на національному рівні, особливо в тому, що стосується
системи інспекції, інспекторів та їхніх клієнтів, і є незамінним інст
рументом міжнародного права в контексті боротьби за ліквідацію
дитячої праці. Понад 130 країнчленів МОП ратифікували Конвенцію
№ 814. Кілька років тому Керівний орган МОП визнав цю Конвенцію
Протокол Конвенції № 81 підтверджує принципи базових стандартів і сприяє
впровадженню їх у «некомерційних послугах» (робота з громадськістю, місцеве
управління, а також військова справа, поліція тощо), але є доволі гнучким, аби не
перешкоджати запровадженню цих принципів у цих секторах.
4
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однією із десяти найвизначніших конвенцій, прийнятих організаці
єю. Стаття 3(а) Конвенції чітко визначає зв’язок між дитячою працею
та інспекцією праці, формулюючи одне з найголовніших завдань
служби інспекції праці: «Забезпечення дотримання положень зако
нодавства про умови праці та захист працівників на робочому місці,
зокрема положень щодо тривалості робочого дня, заробітної плати,
техніки безпеки, здоров’я та добробуту, працевлаштування дітей і мо
лоді та інших пов’язаних із цим питань, у тій частині, в якій нагляд
за дотриманням означених положень покладено на інспекторів пра
ці». МОП постійно проводить моніторинги, подібні до цього. Попер
ше, країни, які ратифікували конвенції, мають звітувати5 щодо дій
із забезпечення виконання Конвенцій6. Експертний Комітет МОП із
впровадження Конвенцій і Рекомендацій розглядає звіти, інформа
цію про законодавство країни, а також всі коментарі, надані робото
давцями й працівниками.
Якщо Комітет не задоволений виконанням зобов’язань з Конвен
ції, він може запросити додаткову інформацію або вказати на недо
ліки, які потрібно усунути. Доповіді публікуються та презентуються
на щорічних Конференціях МОП, під час яких триває обговорення їх
членами тристороннього комітету, що складається з членів Урядів,
Роботодавців та Працівників. Також обговорюються ситуації, що
заслуговують на особливу увагу.

У Конвенціях № 138 та 182 цей період становить два роки.
Описаний механізм стосується країн, які ратифікували Конвенцію з цього
питання.
5

6

РОЗДІЛ ІІ.

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

3. Сучасні перешкоди ефективній інспекції дитячої праці
На шляху ефективного впровадження міжнародних стандартів
виникає багато перешкод, зумовлених політичними, законодавчими,
економічними, структурними і культурними чинниками на всіх
рівнях: від національного до галузевого. Без надмірного песимізму
слід відверто визнати ці перепони й урахувати їх у процесі розбудови
системи інспектування.
3.1. Відсутність чіткого законодавства
Нерідко окремі країни, вже ратифікувавши Конвенцію МОП, не
квапляться із практичним утіленням її положень, тобто із розроблен
ням згідно з ними відповідних стратегій чи напрямів політики. Якщо
ж національне законодавство не вдосконалюється або не ухвалюються
нові, дієвіші закони, інспекторам праці нічого впроваджувати. У де
яких країнах прийняттю необхідних законодавчих актів передувала
тривала боротьба груп громадян, які засуджували експлуатацію дітей
недобросовісними роботодавцями. Ухвалене на вимогу громадськості
й підтримане політиками трудове законодавство поряд з ефективною
інспекцією праці та з іншими заходами (обов’язкова шкільна освіта,
підвищення рівня життя в контексті загального економічного розвит
ку, зменшення соціальної нерівності) дало змогу зменшити кількість
працюючих дітей та усунути найгірші обставини їхньої експлуатації.
Водночас в інших країнах, зокрема в тих, що здобули незалеж
ність у другій половині XX ст., законодавство про дитячу працю
виявилося «пересадженим» на ґрунт нестабільної економіки та сус
пільства, яке повною мірою не сприйняло принципів і підходів,
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закладених у спрямованих на захист дітей міжнародних Конвенціях
та угодах. За таких умов існує загроза, що діяльність інспекторів
праці не вважатиметься невід’ємною складовою національної політи
ки, тож їм щоразу доводитиметься виправдовувати вжиті заходи
й долати традиційну упередженість та вкорінену практику. Законо
давча база, що уможливлює ефективну інспекцію праці, не вичерпу
ється трудовим законодавством та політикою у сфері праці. У деяких
країнах, скажімо, відсутня система реєстрації народження, необхідна
для встановлення чи підтвердження віку працюючих дітей. Подекуди
відсутнє чинне законодавство про обов’язкову освіту, що має гаранту
вати прийнятні альтернативи для дітей, вивільнених з виробництва.
Зрештою, у багатьох країнах роботодавці недостатньо, а то й зовсім
не обізнані із чинним законодавством у цій сфері, або не усвідомлюють
міру й серйозність ризику, на який наражаються діти, котрі на них
працюють, з огляду на їхнє фізичне і моральне здоров’я та безпеку.
Розуміння, тлумачення й, зрештою, дотримання законодавства
виявляється важким, а інколи й непосильним завданням у разі недос
коналості цього законодавства. Наприклад, різні акти встановлюють
різний мінімальний вік працездатності; визначення небезпечної та
безпечної (або прийнятної легкої) праці взагалі відсутнє або нечітке;
застарілими, надмірними, ускладненими, розпорошеними в багатьох
законодавчих актах є положення, що регулюють цю сферу, які до того
ж, нерідко не узгоджуються одне з одним.
3.2. Відсутність політичної волі
Дуже серйозною перешкодою впровадження ефективної інспекції
праці є відсутність політичної підтримки. У багатьох країнах, що
розвиваються, загальне фінансування системи адміністрування праці
не перевищує 1% бюджету. Звісно, на службу інспекції праці припа
дає мізерна частка цієї суми. Утім, втрати бюджету через низький
рівень інспекції праці, що призводить до виробничого травматизму,
захворювань, прогулів, надмірної експлуатації, трудових конфліктів
тощо, часто перевищують 5% валового внутрішнього продукту. У свою
чергу, ефективна і результативна служба інспекції праці здатна
помітно зменшити ці втрати. За останні 10 років у багатьох індустрі
ально розвинених країнах завдяки діяльності інспекторів праці від
чутно поліпшились умови праці, а економічні втрати для державного
бюджету і для підприємств істотно знизилися саме завдяки політич
ній підтримці діяльності інспекторів праці та курсу на дотримання
високих стандартів праці. Проте втрати держави, пов’язані з наслід
ками поширення дитячої праці (у тих випадках, коли захворювання
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внаслідок раннього залучення до праці чи неможливість здобути
належну освіту негативно впливають на трудову активність дітей
у дорослому віці), взагалі неможливо виміряти.
Найочевиднішим виявом політичної волі є забезпечення гідної
платні й умов праці, необхідних для залучення та підготовки
компетентних і незалежних інспекторів праці, а також матеріально
технічної бази для належного виконання професійних обов’язків, на
приклад, забезпечення транспортними засобами, коштами на поточні
витрати тощо. Такі організаційні проблеми, як недостатній рівень
підготовки, погане транспортне забезпечення, брак інформації та
керівництва, відсутність чітких пріоритетів і програм, а також недос
татня підтримка інспекторів у їхніх зусиллях розв’язати таку склад
ну і суперечливу проблему, якою є дитяча праця, з боку відповідаль
них посадовців усіх рівнів негативно позначається на повсякденній
роботі інспекторів. Незалежно від наявного фінансування, служба
інспектування праці має бути добре організованою і керованою, тоді
як на практиці дуже часто відсутні не лише прозора національна полі
тика у сфері інспекції праці та механізми забезпечення дотримання
трудового законодавства, а й жодної уваги не приділяють правильному
плануванню та належному виконанню національних і регіональних
програм інспектування праці. Якщо інспектори праці не матимуть
достатньої технічної або адміністративної підтримки в повсякденній
діяльності, вони не зможуть ефективно виконувати покладених на
них завдань.
Іноді інспектори праці відзначають мізерний рівень можливості
впливати на політичне чи соціальне оточення, в якому вони працю
ють. Досить часто їм важко виокремити випадки надмірної експлуа
тації дітей на підприємствах, де постійно порушуються чи ігнорують
ся інші стандарти праці. Інспектори нерідко опиняються у ситуаціях,
коли, з одного боку, від них вимагають забезпечення дотримання
законодавства чи нормативів, а з іншого – дають зрозуміти, що вони
не повинні підривати економіку. Отже, статус інспекторів має бути
достатнім, щоб протистояти тиску з боку різних груп, котрі розгляда
ють інспекторів як потенційну загрозу своїм економічним інтересам.
Політична воля має виявлятися в наданні інспекторам практичної
підтримки, коли вони наражаються на опір і протистояння таких
груп інтересів. Крім того, вона має означати визнання та повагу до
інспекторів як з боку вищого політичного керівництва, так і місцевої
громади. Брак політичної волі неминуче підірве їхній моральний дух
і впевненість у власних силах, послабить їхню рішучість боротися
з труднощами.
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3.3. Фрагментарність інспекції праці
На жаль, у багатьох країнах інспектори не мають єдиних повнова
жень щодо розв’язання питань, пов’язаних з усіма аспектами дитячої
праці. До цих повноважень повинні належати виявлення випадків
дитячої праці та оцінка загальних умов праці, нормативів оплати
праці, понаднормової праці, розв’язання трудових суперечок між
працівниками і роботодавцями. Інспектори, які спеціалізуються на
роботі в промисловості, зосереджують увагу на формальному дотри
манні чинних вимог, норм і стандартів, а інспектори з техніки безпе
ки та охорони професійного здоров’я (гігієни праці) детально вивчають
механічні, хімічні й ергономічні ризики на робочому місці. Кількість
таких інспекторів, як і інспекторів праці, недостатня для задоволен
ня потреб галузі; окрім того, внаслідок своїх обов’язків, вони рідко
безпосередньо опікуються дітьми, які зазнають найбільшого ризику.
У країнах Центральної та східної Європи й досі існує поділ на інспек
торів з техніки безпеки та інспекторів з гігієни праці, що перешко
джає застосуванню систематичного, інтегрованого підходу до про
фесійного здоров’я й безпеки з боку роботодавців, визначенню
пріоритетів та ефективному управлінню в цій сфері.
Через розмежування повноважень та відсутність ефективної ко
ординації зусиль і співпраці на найвищому (та/чи середньому) рівні,
місцеві інспектор праці позбавлені можливості підтримувати необ
хідні контакти з колегами, відповідальними за паралельні або кон
кретні аспекти дитячої праці. Наприклад, недостатньо інтенсивною
виявляється співпраця з правоохоронним органами, що ведуть бо
ротьбу із незаконними видами діяльності, до яких залучено дітей
(проституція, порнографія та перемитництво наркотиків), або з ін
спекторами з техніки безпеки та гігієни праці, які вивчають загрози
і ризик для здоров’я дітей. Без належної співпраці та обміну інформа
цією між цим підрозділами виникає суперництво, дублювання функ
цій, марнування й без того обмежених ресурсів; найчастіше спостері
гається взаємне перекладання відповідальності за справу. Втім,
інспектори праці, які мають широке коло обов’язків і працюють на
всій території країни, можуть стати незамінними союзниками і по
мічниками влади та інших зацікавлених сторін, наприклад правоохо
ронних органів, інформуючи їх про випадки незаконної діяльності.
У разі неможливості самостійно вирішити певні питання безпеки чи
охорони здоров’я, вони могли б плідно співпрацювати із відповідними
інспекторами і вживати дієвих заходів найскладніших і серйозних
випадках, пов’язаних із небезпечною працею дітей.

30
3.4. Обмеженість доступу до неформальної економіки
Особливу проблему становить доступ до робочих місць, на яких
задіяна більшість працюючих дітей, тобто до робочих місць у неврегу
льованому секторі економіки. Якщо інспекція праці поширюється
лише на підприємства, внесені до офіційного реєстру, вона охоплюва
тиме лише частину працюючих у країні підприємств, залишаючи
поза увагою неформальний сектор. Але на практиці на офіційно заре
єстрованих підприємствах працює зовсім незначна частка зайнятих
на виробництві дітей, принаймні в індустріальних країнах. У деяких
країнах інспектори праці відвідують тільки зареєстровані, офіційно
визнані великі чи середні промислові підприємства, зазвичай розта
шовані в містах. Брак ресурсів нерідко внеможливлює інспектування
на малих підприємствах неформального сектору, до того ж цю нега
тивну тенденцію підживлює сила звички/традиції. Для ефективного
виявлення випадків застосування дитячої праці інспектори мають
подолати цю силу, охопити своєю діяльністю невеликі громади й по
ширити її на нові райони. На заваді можуть стати чинні нормативи,
згідно з якими, інспектори, наприклад, не мають право перевіряти
малі цехи, в яких працюють менш як п’ять осіб, в разі найму дітей
домашньою прислугою, «прихованих» робочих місць безпосередньо
в сім’ях дітей або в чужих родинах, оскільки, за законодавством
багатьох країн, якщо працівник працює в тому ж самому місці, де
мешкає, інспектори мають отримати дозвіл власника цього примі
щення на вхід до нього. Небезпідставними виявляються також побою
вання інспекторів щодо власної безпеки, якщо вони мусять працюва
ти в незнайомому і не завжди сприятливому середовищі.
До цього додаються практичні проблеми, зокрема виявлення не
стабільних робочих місць (наприклад, на вулиці); обмежений доступ
до віддалених осередків дитячої праці ба навіть цілковита неможли
вість його (приміром, на офшорні риболовецькі платформи).
Заплутані й розгалужені трудові відносини, характерні для не
формального сектору, ускладнюють упровадження відповідних стан
дартів, оскільки не завжди чітко визначено, хто несе відповідальність
у разі, коли дітей наймає і платить їм за роботу не роботодавець,
а посередник, причому іноді таємно. Навіть підприємства формально
го сектору нерідко вдаються до послуг мереж постачання робочої сили
на субпідрядних засадах у неформальному секторі, що ускладнює
з’ясування чітких трудових відносин між працівником і робото
давцем.
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3.5. Культурні питання
Своєрідність культури конкретного суспільства також може стати
на заваді подоланню дитячої праці. Широка громадськість іноді вва
жає ліквідацію дитячої праці як розкіш, доступну лише тим верствам
суспільства, яким життя забезпечує альтернативні можливості.
Люди можуть відчувати, що через свою належність до певної соціаль
ної категорії, національної чи етнічної групи, касти або релігії вони
позбавлені інших можливостей. У деяких суспільствах дитяча праця
не вважається тривожним сигналом неблагополуччя, навпаки, не
робство та соціальний паразитизм вважають більшим зло, оскільки
вони, буцімто, зумовлюють асоціальну поведінку та правопорушення
серед дітей і суперечать цінностям громадської єдності.
Можливо, батьки самі працювали з раннього дитинства і не відві
дували школу, тож можуть сприймати такий спосіб життя як тради
ційно притаманний їхньому суспільству, за якого діти бідних батьків
мусять працювати задля власного виживання та виживання їхніх ро
дин. Іноді дорослі просто не знають, як можна уникнути економічної
скрути. Можливо, за традицією, лише деякі діти з бідних родин мали
змогу здобути освіту й отримати кращі життєві шанси, а решта дітей
у родині були змушені працювати, щоб забезпечити можливість стар
шому сину чи найталановитішій дитині вивчитися і досягти успіхів
у житті.
Суспільство може розглядати працю дітей як природний етап
їхнього зростання. Тяжка праця замолоду може вважатися найліп
шою формою освіти молодої людини та її підготовки до життя в сус
пільстві. Навіть дуже суворі умови праці можуть виправдовуватися
необхідністю навчити дітей «реалій справжнього життя», поваги до
сили і влади та їхнього місця в суспільній ієрархії.
Загальна проблема, що постає перед інспекторами праці, полягає
в тому, що нерідко діти самі не хочуть втрачати працю. Робота забез
печує їм хоча й незначний, але бодай якійсь дохід і мінімальні трудо
ві навички, що, за умови недостатньої освіти й можливого безробіття
в майбутньому, видається їм кращим виходом із ситуації. Крім того,
робота сповнює дітей почуттям власної дорослості. Вони пишаються,
що можуть допомагати своїм родинам і робити внесок в оплату на
вчання молодших сестер чи братів. Відтак працюючі діти радше
схильні вбачати в собі відповідальних людей, які заслуговують на
самоповагу, повагу з боку сім’ї та громади, аніж жертв, особливо якби
вони не надто добре навчалися в школі й відчували свою меншовар
тість, тоді як робота надає їм поважного статусу.
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У більшості культур світу хатня робота, яку виконують дівчатка,
допомога дітей дорослим на городі, фермі або в сімейній крамниці вза
галі не вважається справжньою роботою. Дітей зазвичай розглядають
як власність родини, де батькам належить виняткове право вирішу
вати, чи мають діти працювати, ходити до школи або залишатися
вдома. Ніхто, крім батьків, або осіб, яким вони доручили піклування
про своїх дітей, не може втручатися в життя дітей ані в дитинстві, ані
в майбутньому. Отож, інспекторам праці доводиться долати чималий
опір, пов’язаний із культурою конкретного суспільства, поширеними
в ньому цінностями й ставленням до цієї проблеми.
Крім того, існує певна упередженість та підозрілість у ставленні
суспільства до інспекторів праці через нерозуміння їхньої ролі та
побоювання, що в разі, коли виявиться, що діти працевлаштовані
незаконно, буде покарано батьків.
3.6. Економічні питання
Ми вже називали бідність як одну з ключових причин існування
дитячої праці поряд з іншими економічними чинниками, на зразок
очікуваного скорочення витрат за умови використання дитячої праці.
Інспектори праці зустрічаються з цією проблемою безпосередньо на
робочому місці. Вони є свідками бідності й безпосередності виробни
ків товарів і надавачів послуг, відсутності жодного захисту їхніх прав
з боку професійних спілок, яких просто немає у деяких галузях. До
того ж інспектори цілком усвідомлюють економічні наслідки, що їх
може спричинити родинам вилучення дітей із виробництва. Робота
інспекторів за таких умов суттєво відрізняється від, скажімо, пере
слідування великої корпорації за порушення прав дорослих праців
ників.
І справді, бідність, економічна відсталість і дитяча праця – це пев
не порочне коло. Недостатній економічний розвиток пов’язаний
з низькою продуктивністю праці, що, у свою чергу, призводить до
низького рівня життя, мізерних доходів, поганого харчування, від
сутності освіти, професійної підготовки, житла, гігієни, санітарних
умов та охорони здоров’я. Така ситуація шкодить плідній праці,
спричинює втомленість, передчасне старіння, травмування, захворю
вання та прогули, зумовлюючи подальше зниження доходів, збіль
шення заборгованості та бідності. Звідси – нагальна потреба пра
цевлаштувати дітей, що породжує нерегулярне відвідування школи,
низький рівень загальної та професійної освіти, низьку зарплату,
брак коштів на харчування, житло й охорону здоров’я. Економічна
відсталість зумовлює зниження працездатності й платоспроможності.
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Саме це коло проблем інспектори праці спостерігають не в теорії,
а в реальному житті й у своїй професійній діяльності.
Традиційно завдання інспекторів полягало у втручанні в це коло
лише на якійсь окремій ділянці; інспектори не могли вплинути на
попередній перебіг подій або запобігти можливим наслідкам. Новий
підхід, що дістав назву «превентивної культури», який ми схаракте
ризуємо далі, допоможе інспекторам подолати власне безсилля перед
молохом бідності.
Роботодавці нерідко пояснюють використання дитячої праці еко
номічними вигодами, котрі вона дає, та намаганням залишатися
конкурентоспроможними на внутрішньому й зовнішньому ринках.
Якщо сектори, які мають вихід на широку міжнародну арену, зазна
ють більшого тиску з боку світової громадськості та груп споживачів,
підприємства й галузі, що оперують винятково на внутрішньому рин
ку, куди важче спонукати дотримуватися відповідних регуляторних
норм. Тому вони потребують особливого підходу. І хоча в обох випад
ках такі заходи, як загроза санкцій і бойкоту товарів, вироблених із
використанням дитячої праці, вельми ефективно впливають на робо
тодавців, вони мають певні недоліки. Поперше, вжиття їх може при
звести до перетікання дитячої робочої сили до більш небезпечних,
шкідливіших, ретельніше прихованих і пов’язаних із жорстокішою
експлуатацією виробництв. Подруге, досягнутий ефект може вияви
тися тимчасовим, адже ставлення до проблеми роботодавців, батьків
та й самих працюючих дітей залишається незмінним. Крім того, ка
ральні санкції будуть малоефективними, якщо встановлені розміри
штрафів є мізерними, система судочинства не підтримує такої політи
ки, а самі інспектори не бачать альтернативи, котру можна запропо
нувати зубожілим батькам, які мусять віддавати дітей на роботу щоб
прогодувати родину. Примусові й каральні заходи самі по собі (за ви
нятком ситуацій, що вочевидь загрожують життю дітей) навряд чи
зумовлять довготривалий позитивний результат, якщо не супрово
джуватимуться додатковими кроками, які допоможуть зробити
вилучення дітей із виробництва вигідним для їхній сімей.

4. Нові перспективні підходи
Для розв’язання окреслених вище проблем розробляють низку
нових і креативних ідей. Дві з них розглянуто в цьому розділі. Це –
перехід до превентивної культури та концепція моніторингу дитячої
праці. Однак це лише початок. Усі залучені до інспектування мають
за мету розробити й випробувати на практиці додаткові заходи,
спрямовані на викоренення найгірших форм дитячої праці.
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4.1. Створення «превентивної культури»
Запобігання травмуванню, захворюванням, несправедливій прак
тиці працевлаштування, а також розв’язання трудових суперечок
завжди були предметом Конвенцій МОП. Нині мета МОП є масштаб
нішою – розробити «превентивну культуру» у сфері трудових відно
син, що дасть змогу працюючим людям прожити довге, активне,
здорове й продуктивне трудове життя і водночас зменшити витрати
окремих осіб, підприємств та суспільства загалом, пов’язані з нещас
ними випадками та іншими негараздами. Превентивна культура
спрямована на забезпечення такого стану справ, за якого всі робочі
місця відповідатимуть наявним міжнародним стандартам, а праців
ники й роботодавці сприйматимуть це як норму та усвідомлювати
муть власну відповідальність за це перед суспільством. Окрім того,
превентивна культура передбачає сприяння всіх зацікавлених сторін
постійному вдосконаленню ситуації у сфері праці, коли переваги
запобіжних заходів стануть очевидними не лише для працівників
і роботодавців, а й для урядів і широкої громадськості. Звісно, нову
концепцію можна вдало застосовувати для розв’язання проблем
дитячої праці. Запобігаючи надмірній експлуатації працівників
у ранньому віці, суспільство забезпечує продуктивнішу повноцінну
робочу силу, бо молоде покоління виростає здоровим і краще підго
товленим до умов, що змінюються.
Із запровадженням превентивної культури, тобто запобігання ви
никненню проблеми, консультативна роль інспекторів стає більш
значною і важливою. Інтерес і потреба в рекомендаціях щодо розв’я
зання проблем безпеки та гігієни праці з найменшими витратами
посилюються з боку як невеликих цехів, малих сімейних підпри
ємств, так і великих корпорацій. Від початку 1990х рр. наголос деда
лі частіше роблять на «запобіганні» як додатковому підході в забез
печенні «контролю за виконанням» відповідного законодавства.
Рушійною силою в такій зміні акцентів стало усвідомлення того, що
за умови докорінних змін у світі праці інспектори мають розширю
вати діапазон методів і засобів, застосованих для забезпечення дотри
мання стандартів. Тут перед інспекторами постають два складні
завдання. Перше пов’язане зі швидкими й складними змінами техно
логії, що супроводжуються змінами на ринку праці, в структурі зай
нятості та новим ставленням до ролі держави в цьому процесі. Друге
випливає із повсюдного і постійно зростаючого тиску, що чиниться на
органи державного управління в плані скорочення витрат, забезпе
чення ефективнішого адміністрування, децентралізації влади, пошу
ку недержавних ресурсів, надання соціальних послуг на ринкових
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засадах чи навіть приватизації їх. Відтак інспектори мають виконува
ти ширше коло завдань із меншими ресурсами. Звідси й необхідність
підвищувати продуктивність праці та результативність вживаних
заходів, розробляти нову політику і стратегію її впровадження, вико
ристовувати нові методи роботи. Зокрема, стає дедалі очевиднішим,
що за умов нової структури зайнятості та неминучого скорочення
наявних ресурсів інспекторам праці не слід сподіватися, що вони
зможуть примусити всі галузі – промисловість, торгівлю, сільське
господарство і сферу державних послуг – дотримуватися стандартів
лише за допомогою «силових» методів.
Дотримання мінімальних стандартів недостатньо, щоб зацікавле
ні сторони невпинно наближалися до впровадження найліпших стан
дартів. Отже, доведеться переконувати власників підприємств і пра
цівників державних установ, що впровадження високих стандартів
захисту праці відповідає їхнім інтересам, оскільки сприяє підвищен
ню ефективності капіталу, зниженню витрат і поліпшенню суспільної
репутації підприємства і особистої гордості керівників за здобутки.
Тісна співпраця з роботодавцями, профспілками, технічними, медич
ними фахівцями та науковцями у виробленні й узгодженні нових
стандартів безпеки праці допомагає заощадити ресурси та спростити
контроль за дотриманням стандартів.
Запобігання – це справа не лише інспекторів та окремих підпри
ємств. Сутність стратегії запобігання полягає в зміцненні співпраці
між інспекторами праці, організаціями роботодавців і промислових
груп, профспілками й технічними, медичними і науковими експерта
ми, що має привести до укладання угоди про стандарти та спільну
програму дій. Інспектори праці повинні стежити за впровадженням
цих угод у життя, виявляючи підприємства, які не брали участі
в укладанні угод чи не визнають їх, або шукають швидкого прибутку,
йдучи найпростішим шляхом. Така співпраця допомагає інспекторам
праці заощаджувати і зосереджувати виділені на забезпечення конт
ролю за дотриманням стандартів ресурси, на переконання підпри
ємствпорушників виконувати загальні вимоги, а підприємствам, які
дотримуються стандартів, доводити, що їхні інтереси не постра
ждають.
У міру того, як промисловість і торгівля загалом та окремі під
приємства впроваджуватимуть політику запобігання, інспектори
праці ставатимуть активними учасниками процесу прискорення змін
і застосування запобіжної стратегії, а не лише, як раніше, виконувати
звичайну роботу з інспектування й контролю за дотриманням
стандартів. Нині більше уваги приділяють розробленню політики
захисту праці на робочому місці й запобіганню проблемам замість

36
їх розв’язання. Немає жодних сумнівів, що шкоді дешевше запобіга
ти, ніж намагатися її усунути чи відшкодувати збитки. Це певним
чином ускладнює роботу інспекторів праці, оскільки за таких обста
вин вони мають добре знати особливості виробничого процесу на
підприємстві, його структуру та порядок роботи, наявні кожному під
приємству соціальні відносини. Відтак завдання інспекції тепер не
зводиться до контролю за дотриманням стандартів. Превентивний
підхід передбачає, що інспектори мають постійно підтверджувати
власний статус своєю професійною компетентністю, результативною
працею, знанням технічних аспектів інспекції і відданістю справі.
Превентивний підхід до інспектування праці вимагає від інспектора
виступати, передусім, у ролі порадника і консультанта, вдаючись до
ролі контролера лише у випадку, коли до його рекомендацій не дослу
хаються.
Превентивний підхід змінює характер взаємин між інспекторами
й тими, з ким вони спілкуються у професійній діяльності. Поперше,
вони починають більше спілкуватися з керівництвом підприємств;
подруге, вони надають поради менеджерам, але не виконують за них
їхню роботу (тобто менеджери відповідатимуть за дотримання кон
кретних нормативів безпеки та гігієни праці, а також стандартів зай
нятості); потретє, серйозна професійна підготовка дає змогу інспек
торам ліпше розуміти процес управління й сутність трудових
відносин, тобто вони можуть покладатися на свої знання та наполег
ливість, а не на владу, яку дає їм посада. У контексті дитячої праці
така зміна акцентів є конче важливою.
4.2. Організація системи моніторингу дитячої праці
Другий із новітніх підходів, що поступово стає дедалі відомішим
як «моніторинг дитячої праці», передбачає створення інтегрованої
системи, яка охоплюватиме інспекторів праці та решту зацікавлених
сторін, що постійно взаємодіють заради: 1) виявлення випадків дитя
чої праці та відстеження їх, аби переконатися, що дітей не залучають
до небезпечної праці й надають їм задовільні альтернативні можли
вості; 2) визначення, чи має застосування дитячої праці в певній галу
зі або регіоні тенденцію до зменшення чи зростання. Новий підхід
розроблено з урахуванням того, що в багатьох країнах служба інспек
ції праці ще слабка й погано організована через відсутність полі
тичної волі, і навіть у налагоджених і дієздатних службах інспекції
праці зазвичай бракує інспекторів, щоб рівномірно охопити всі під
приємства у формальному і неформальному секторах, у містах та сіль
ських районах. Тому головним принципом моніторингу дитячої праці
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є розширення й інтенсифікація нагляду за випадками дитячої праці
з боку нових партнерів.
Ідея моніторингу дитячої праці виникла в результаті проведення
низки проектів за підтримки ІПЕК, які виконувалися протягом
кількох років у швейній промисловості (Бангладеш), килимоткацтві,
цехах з виробництва футбольних м’ячів та хірургічних інструментів
(Пакистан), рибній та взуттєвій промисловості в Індонезії та на Філіп
пінах, на кавових плантаціях та в сільському господарстві (Цент
ральна Америка). Стурбовані тим, що після вилучення з виробництва
багато дітей повертаються до праці, іноді навіть у більш небезпечних
та прихованих секторах, виконавці проектів усвідомили необхідність
створення комплексної системи виявлення, інспекції, нагляду і вери
фікації. Вони зрозуміли, що потрібен моніторинг не лише на робочо
му місці, що система має включати також заходи «соціального захисту»
(навчання та інші альтернативні можливості для дітей, вилучених
з виробництва). Крім того, вони відчули необхідність проводити мо
ніторинг не окремої цільової галузі, а певного регіону в цілому. Отже,
у межах вищезазначених проектів були запропоновані системи моні
торингу, що залучали широке коло партнерів для виявлення випадків
дитячої праці, оцінки ступеня ризику, гарантування повного вилу
чення дітей з виробництва і надання їм навчальних або інших альтер
нативних можливостей. Інакше кажучи, увагу було зосереджено на
дитині. Нові системи моніторингу дитячої праці мали бути дуже чіт
кими і міцними, оскільки міжнародна громадськість, а також пред
ставники зазначених секторів, в яких проводилися проекти, спостері
гали за впровадженням моніторингу зацікавлено, уважно і подекуди
досить упереджено.
Таким чином, система моніторингу дитячої праці ґрунтується на
традиційній системі інспекції праці, але розширює її, вможливлює
реагування на такі ситуації, які раніше з практичних міркувань зали
шалися поза увагою. Ключовим словом тут є «система». Система
об’єднує нових партнерів і наділяє їх функціями моніторингу, спи
раючись на здатність їх оцінювати ситуацію щодо праці в цілому,
і особливо дитячу працю. Представники місцевої влади й асоціації
батьків найліпше здійснюють нагляд за залученням дітей до праці
в невеликих цехах та на підприємствах неформального сектору, бо
вони мешкають в тій самій місцевості, де це залучення відбувається.
Представники правоохоронних органів, наприклад поліція чи при
кордонна служба, можуть відстежувати випадки переправлення дітей
через кордон або залучення їх до кримінальної діяльності. Сільсько
господарські працівники можуть виявляти випадки застосування
дитячої праці у великому й дуже розпорошеному фермерському
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секторі. І нарешті, що дуже важливо, вчителі та лікарі можуть вести
облік дітей, які часто пропускають заняття в школі або виглядають
надто втомленими чи виснаженими. Працюючи разом, нові партнери
надають неоціненну допомогу інспекторам праці, доповнюючи моні
торинг, який інспектори традиційно проводять переважно на вели
ких підприємствах формального сектору економіки.
Отже, для успішного функціонування й ефективної організації
всієї системи моніторингу дитячої праці необхідно, щоб вона ґрунту
валася на інститутах, які вже існують й існуватимуть у майбутньому.
Вона має спиратися на інститути, яким суспільство доручає і довіряє
турботу про безпеку працівників. Інспектори праці виступають
центральною ланкою цієї системи.
Щоб перетворитися на справжню систему, моніторинг дитячої
праці має відповідати певним вимогам, а функціонування системи
потребує певних механізмів та інструментів. Першою вимогою й під
ґрунтям будьякої програми моніторингу є ухвалення плану, який ви
значає і чітко розподіляє обов’язки партнерівучасників моніторингу,
рівень їхньої відповідальності й повноваження, а також форму ком
пенсації (наприклад, суспільне визнання), яку вони отримають за
виконання своїх обов’язків. Залежно від рівня моніторингу цей план
може схвалюватися на національній, регіональній чи місцевій конфе
ренції з питань дитячої праці.
Наступним кроком є окреслення зв’язків між службами інспекції
та правоохоронними органами – інспекцією шкіл (особливо працівни
ками служби, відповідальної за облік відвідування школи учнями),
інспекторами безпеки та гігієни праці, працівниками служб еколо
гічної безпеки, інспекторами підприємств тощо. Через обмежену
кількість працівників усіх інспекційних служб їхній час слід вико
ристовувати з максимальною ефективністю. Тому вкрай необхідно,
щоб під час інспекційних поїздок до віддалених районів (чи до будь
яких підприємств) інспектори мали повноваження розглядати всі
аспекти надмірної експлуатації й усі ризики, на які наражаються діти
на робочому місці. Цей підхід є не лише необхідним, а й цілком здійс
ненним на практиці, до того ж він дуже ефективний. У деяких краї
нах уже запроваджено комплексне інспектування праці; проте, де
цього поки не існує, міністерства та вищі посадовці на перехідний
період мають забезпечити тісну й практичну співпрацю відповідних
підрозділів на всіх рівнях – від керівництва до інспекційної служби
на місцях.
Важливою складовою системи моніторингу дитячої праці є інст
рументарій (наприклад, база даних), що дає змогу виявляти випадки
дитячої праці, за будьяких обставин знаходити дітей, зайнятих на
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небезпечних виробництвах, та підприємства, що їх наймають. Згадані
нами проекти передбачали різноманітні способи впорядкування
інформації – від сучасних і дуже дорогих електронних баз даних до
простої системи обліку на папері (в облікових книгах). Найефектив
нішою з багатьох точок зору видається електронна база даних, роз
міщена на Інтернетсторінці у вигляді готових бланків і відкрита для
доступу інспекторів та інших учасників моніторингу, хоч би де вони
перебували. Інформацію, зібрану під час інспекцій, заносять до баз
даних так, щоб її було легко оновлювати і зручно обмінюватися нею
інспекторам та іншим партнерам.
За певних обставин можуть виявитися корисними ще кілька еле
ментів системи моніторингу. Наприклад, коли певна галузь достатньо
концентрована або розташована лише в окремому районі країни (при
міром, виготовлення взуття чи прибережний рибний промисел),
бажано співпрацювати більшості основних роботодавців чи індивіду
альних виробників, заручитися згодою й підписати з ними відповід
ний меморандум або угоду. Такі угоди будуть найдієвішими, якщо їх
підпишуть кілька важливих партнерів, а саме: представники урядо
вих установ (принаймні управлінь освіти та праці), роботодавці (або
їхні організації) та офіційні представники місцевої влади чи органів
самоврядування.
Можна додатково залучити профспілки1 й неурядові організації
(НУО), якщо вони беруть безпосередню участь у виконанні цих угод
1
На міжнародній арені профспілки визнали за необхідне розв’язання проблем
дитячої праці й беруть активну участь у роботі керівного органу МОП та організа
ційних комітетів різноманітних заходів у цій галузі. Вони внесли чимало про
позицій у процесі розроблення систем моніторингу та підготовки інших ініціатив
стосовно викоренення дитячої праці. Міжнародні профспілки висловили протест
проти закупівельної політики компаній і корпорацій, які використовують товари
з країн, що експлуатують дитячу працю.
На національному рівні завдяки чіткій організації й нагромадженому досвіду
профспілки відіграють суттєву роль не лише у визначенні, які саме види праці
є небезпечними для морального, фізичного та психічного здоров’я дітей, а й в ухва
ленні відповідних принципів роботи підприємств. Найактивніші місцеві організа
ції допомагають у виявленні найпоширеніших форм та місць дитячої праці, беруть
безпосередню участь у моніторингу та, у міру можливості, надають практичну
допомогу програмам, що їх проводять в окремих галузях. Завдяки активній участі
в кампаніях із викоренення дитячої праці, профспілки тим самим домагаються
підвищення зайнятості серед дорослого населення, поліпшення умов праці та заро
бітної плати дорослих працівників. Як засвідчує практика, спільна участь у бо
ротьбі за ліквідацію дитячої праці допомагає встановленню тісніших зв'язків між
окремими профспілками, які до того були роз’єднаними через певні політичні при
чини.
Назагал, у тих секторах економіки й на тих підприємствах, де профспілки
потужні й зорганізовані, найгірші форми дитячої праці трапляються рідко, або
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(наприклад, надають певні послуги). Такі угоди віддзеркалюють полі
тичну волю сторінучасниць спільно долати дитячу працю, а успішне
виконання їх залежить від добровільної участі всіх партнерів і до
тримання ними узгоджених умов. Утім, навіть якщо така воля від
сутня, тобто власники цехів, батьки чи посадовці не бажають спів
працювати, комплекс позитивних стимулів і широкої просвітницької
роботи серед громадськості може зробити вагомий внесок у заохочен
ня їх до виконання угод і дотримання стандартів праці. І хоча перед
бачається, що участь у системі моніторингу дитячої праці є добровіль
ною, вона перестає бути такою, коли роботодавці (та інші сторони)
погоджуються на проведення моніторингу. Таким чином, моніторинг
дитячої праці можна розглядати як спосіб верифікації соціальної уго
ди, тобто забезпечення виконання домовленостей між роботодавця
ми, місцевими громадами, батьками, виробниками та іншими заці
кавленими сторонами.

взагалі відсутні. Тому важливим завданням інспекторів праці є сприяння
діяльності профспілок, надання їм підтримки та всебічна взаємодія з ними,
зокрема у спільній боротьбі за заборону дитячої праці.

РОЗДІЛ ІІІ

ПРОЦЕС ІНСПЕКТУВАННЯ

5. Розроблення засад інспектування дитячої праці
Цей розділ присвячено передумовам ефективної інспекції дитячої
праці та моніторингової системи, які є базовими для досягнення
ефективності превентивного підходу. До того ж вони допомагають
розв’язати чимало перепон, з якими стикаються інспектори праці,
намагаючись належним чином виконувати свою роботу. Головна мета
підготовчої роботи – створення сприятливого клімату для моніторин
гу та інспекції дитячої праці. Хоча до обов’язків інспекції не входить
забезпечення всіх цих елементів, інспектори та їхні партнери повинні
усвідомлювати, що потрібно зробити, а також домагатися, щоб
відповідальні особи виконували свої обов’язки, що дасть змогу
інспекторам успішно працювати.
5.1. Забезпечення відповідної законодавчої
й адміністративної бази
5.1.1. Реформування національного законодавства та політики
у сфері дитячої праці
Передусім треба розробити законодавчу базу, яка відповідає
засадничим Конвенціям МОП (№ 182, № 138 та № 81). Для цього на
державному рівні слід провести широкі консультації із соціальними
партнерами та іншими зацікавленими сторонами з метою розроблен
ня зрозумілої, послідовної й комплексної політики/стратегії у сфері
захисту праці, інспекції праці, контролю за дотриманням стандартів,
а також чітко визначити повноваження і роль інспекторів у подоланні
дитячої праці. Така комплексна стратегія забезпечить законодавчу
базу для діяльності інспекторів праці.
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Найліпшим виявленням політичної волі до викоренення дитячої
праці є розроблення відповідної національної стратегії, котра де
монструватиме пріоритетність проблеми дитячої праці серед завдань
уряду. Стратегія передбачає кілька етапів реалізації, першочерговим
серед яких є викоренення найгірших форм дитячої праці. Стратегія
закріплює зобов’язання уряду співпрацювати з роботодавцями, пра
цівниками та іншими зацікавленими сторонами у виявленні та усу
ненні найгірших форм дитячої праці, а також скороченні загальної
зайнятості дітей, забезпеченні захисту прав працюючих дітей, поліп
шенні умов праці й надання їм можливості здобути освіту і профе
сійну підготовку.
Посилення системи інспекції умов праці дітей неможливе без чіт
кого визначення й розмежування «небезпечної» та «безпечної» праці,
тобто видів праці, що їх можуть виконувати особи віком понад 38 ро
ків, і прийнятних для 15літніх підлітків. Конвенція № 182 зобов’я
зує уряди або інші компетентні органи країн, які її ратифікували,
чітко визначити види робіт, що можуть бути шкідливими для
фізичного і морального здоров’я дітей чи їхньої безпеки; зробити це
після консультацій з організаціями працівників і роботодавців.
Такий перелік, укладений з урахуванням потреб дитини в розвитку,
в захисті від насильства й експлуатації, а також конкретних ризиків,
на які наражається дитина на робочому місці, допомагатиме інспек
торам вирішувати: вилучати працюючу дитину з виробництва негай
но чи поступово, або забезпечити інший захист, приміром, поліпшити
умови праці.
Встановлення мінімального віку працевлаштування полегшує
процес визначення інших нормативів та інспектування. Наприклад,
у деяких країнах заборонено наймати дітей на роботу в ті години дня,
коли триває навчання в школі. Разом із цим необхідно забезпечити
обов’язковість шкільної освіти, а також узгодити мінімальний вік
працевлаштування та вік закінчення обов’язкової освіти. Крім того,
законодавство про обов’язкову освіту має гарантувати найбіднішим
родинам звільнення від плати за освіту, а всім дітям – рівні можли
вості здобути освіту.
Для ефективного функціонування інспекції праці, необхідно за
безпечити чіткість і прозорість відповідного законодавства й адмініст
ративноправових актів. Останнім часом чимало країн удосконалили
законодавство, вилучивши суперечливі моменти, повторення та за
старілі норми. Деякі країни ухвалили трудове законодавство, що
визначає загальні завдання (наприклад, «захист усіх працюючих від
загрози їхньому здоров’ю та безпеці», «захист працюючих дітей»)
і додаткові підзаконні акти, нормативи, принципи роботи підприємств
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та рекомендації. Незалежно від традиційного нормотворення в тій чи
іншій країні, головною метою має стати забезпечення універсального
характеру законодавства, його узгодженості з нормами міжнародного
права, ясності для тих, на кого воно поширюється, і тих, хто відпо
відатиме за його виконання. Тут можуть стати в пригоді рекомендації
та принципи діяльності окремих інститутів.
5.1.2. Формулювання стратегії інспекції дитячої праці
Повноваження інспекторів праці мають бути чітко сформульова
ними, зокрема в тому, що стосується дитячої праці. Окрім підтвер
дження загального положення, що інспектори праці мають право
вільно проводити інспекції в будьякий час доби (Стаття 12 Конвенції
МОП № 81), такий нормативний документ має визначати сектори чи
райони, де їхній доступ на об’єкт перевірки може бути обмежений. Це
важливо не лише для інспекторів, які отримають чіткі рекомендації
щодо своїх дій у конкретних ситуаціях, а й для інших сторін (урядо
вих структур, організацій роботодавців і працівників, неурядових
організацій, родин та місцевих громад), які братимуть участь у моні
торингу та захисті прав дітей і завдяки цьому документу зрозуміють
роль інспекторів у цих процесах та зможуть ефективно скористатися
їхньою допомогою.
Стратегія має визначати реалістичні середньо й довготермінові
завдання, з урахуванням соціального й економічного становища,
ситуації на ринку зайнятості та рівня технологічного розвитку кон
кретної країни чи регіону. У найближчій перспективі стратегія має
окреслювати заходи, яких слід вжити інспекторам, щоб своєчасно
й адекватно відреагувати на політичні ініціативи чи певні національні
пріоритети в цій сфері, на появу нових міжнародних стандартів праці
або занепокоєння з боку працівників чи роботодавців. Розроблення
ефективної стратегії інспекції праці потребує високої професійної
підготовки, знань промислового й торговельного ринку, принципів
і механізмів адміністрування праці та її інспекції, обізнаності з полі
тикою уряду в цій сфері та здатності вести переговори і досягати
домовленостей з різними сторонами. Стосовно дитячої праці стратегія
має передбачати такі положення:
• наголос на запобіганні головній меті діяльності інспекторів;
розроблення методів інспектування, зорієнтованих на запобі
гання проблем;
• інтеграцію в систему моніторингу дитячої праці;
• забезпечення рівноваги між консультативною, наглядовою та
контролювальною функціями інспекторів;
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•

•

•
•

у межах консультативної функції приділяти особливу увагу
заохоченню і переконанню різних груп інтересів та зацікавле
них сторін у необхідності співпрацювати заради поступового
викоренення дитячої праці;
усіляке сприяння отриманню додаткової інформації, наприк
лад, про реєстрацію народження дітей, відвідання ними
школи, використання засобів масової інформації та послуг
інформаційних служб, підтримку програм добровільного до
тримання стандартів і принципів роботи підприємств;
взаємодію з іншими організаціями й органами влади, зокрема
з управліннями шкіл, органами соціальної служби та іншими
установами у царині освіти і професійної підготовки;
вироблення чіткої позиції щодо дитячої праці загалом і най
гірших її форм зокрема, та застосування санкцій, передба
чених чинним законодавством.

5.1.3. Роз’яснення стратегії контролю
Служби інспекції праці в більшості країн мають у своєму розпо
рядженні низку засобів контролю за впровадженням та засобів при
мусу. Серед них: усне попередження з подальшим письмовим під
твердженням; повторні візити; офіційні акти з вимогою здійснити
певні зміни в конкретний термін; адміністративні стягнення; письмо
ві попередження про заборону або зупинку; судове переслідування або
передача справи до прокуратури. Проте інспекція дитячої праці – не
просто перевірка дотримання чи недотримання стандартів, коли про
ти сторони, що не дотримується стандартів, слід вживати певних
санкцій. Зазвичай виявлення особливо небезпечних аспектів дитячої
праці (наприклад, коли дитині загрожує пряма небезпека) вимагати
ме негайного втручання, як і у випадку з дорослим працівником.
Однак за інших умов більш прийнятним є поміркований усебічний
підхід до розв’язання проблеми. За таких умов на перше місце має
виходити консультативна роль інспекторів, яка, за потреби, згодом
може набувати контролювального характеру. Слід пам’ятати, що го
ловна мета – дотримання стандартів, а відтак інспектори мають само
стійно вирішувати, в який спосіб це краще й ефективніше зробити.
5.1.4. Роз’яснення щодо системи управління та самостійних
рішень
У більшості служб інспекції праці інспекторів наділено правом
самостійно вирішувати, як саме діяти в конкретній ситуації. Межі,
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в яких інспекторі можуть використовувати це право, зазвичай визна
чає керівництво служби інспекції, яке розробляє рекомендації стосов
но ефективної реалізації права вільного вибору конкретного способу
дій залежно від обставин. Саме вміння оптимально скористатися цим
правом і, зокрема, здатність оцінити загальну ситуацію на місці та
можливі наслідки альтернативного рішення й визначають рівень про
фесіоналізму інспектора праці. На керівників служб інспекції праці
покладено велику відповідальність за використання інспекторами
права діяти на власний розсуд, оскільки за цих обставин важливо
забезпечити рівновагу між самостійністю й ініціативою інспекторів,
з одного боку, та загальними вимогами щодо дотриманням зако
нодавства єдиних стандартів і рівноправності об’єктів контролю,
з іншого. Практично, жодна служба інспекції праці не має у своєму
складі компетентних фахівців абсолютно з усіх питань, контроль за
якими покладено на інспекцію праці. Проте кожному інспектору
потрібен такий обсяг, який дасть змогу зрозуміти й оцінити гостроту
проблеми, вирішити, чи слід звернутися за порадою до спеціаліста,
а також скоординувати участь інших сторін у перебігу інспектування
й моніторингу.
5.2. Збирання й обмін інформацією
Наявність детальної інформації про стан справ у сфері дитячої
праці, зокрема щодо її найгірших форм, є вирішальним чинником
у досягненні спільного розуміння природи цієї проблеми всіма
зацікавленими сторонами. Збирання даних – не відокремлений етап,
це радше низка досліджень, виконуваних з різною метою й із застосу
ванням різних, іноді дуже простих, методик. Наприклад, зацікавлені
сторони можуть розпочати ознайомлення з проблемою з перегляду
фільму або з власних спостережень (скажімо, за дітьми, які працюють
на вулиці). Але для планування конкретних дій та подальшого моні
торингу потрібне всебічне вивчення ситуації за допомогою швидкого
оцінювання, базового дослідження, нанесення на мапу небезпечних
зон/районів, загальнонаціонального опитування тощо.
Інспектори праці вважають дуже корисною персональну участь
у збиранні інформації під час опитувань та бесід з представниками
різних сторін. Завдяки цьому вони можуть глибше зрозуміти певне
питання, ознайомитися з новими для них районами та секторами, по
глибити власний досвід опитування працюючих дітей і роботодавців.
Аналізуючи результати таких опитувань, інспектори разом з іншими
зацікавленими сторонами поступово доходять взаєморозуміння і кон
сенсусу стосовно природи проблеми та оптимальних шляхів її роз
в’язання.
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Дослідження із подальшим нанесенням на мапу небезпечних
регіонів та складанням характеристики окремих галузей є незамін
ним для виявлення місцевостей і секторів, які є осередками дитячої
праці. Ці дослідження допомагають виявити цільові групи й зібрати
інформацію про дітей та виробництва, на яких вони працюють. Ви
значення районів конче важливе для вивчення зайнятості серед дітей
мігрантів, котрі мешкають далеко від місця працевлаштування.
Ще одним джерелом первинної інформації, про яке нерідко забу
вають, є різноманітні агенції з надання послуг в окремих сферах. Це
можуть бути освітні послуги (початкова школа, неформальна освіта,
професійнотехнічна підготовка); соціальні послуги, зокрема медичне
обслуговування, соціальне забезпечення, притулки, консультативні
послуги (переважно психологів); програми сприяння додатковому
заробітку дорослих (мікрокредитування, програми перепідготовки);
юридичні послуги.
Такі агенції надають інспекторам праці інформацію, необхідну
для вивчення окремих випадків дитячої праці.
5.3. Планування та визначення пріоритетів
Процес планування має передбачати:
• аналіз зібраної інформації про масштаби поширення та місця
концентрації дитячої праці, наявність робочих місць і послуг;
• визначення кінцевої мети;
• формулювання реалістичних проміжних завдань;
• розроблення стратегії й тактики виконання цих завдань у ви
значенні терміни;
• вибір методів і засобів вимірювання результатів та оцінювання
досягнень.
Важливість плану або програми інспекції з чітко визначеними
пріоритетами для втілення будьяких ініціатив з ліквідації дитячої
праці зумовлена кількома причинами.
Поперше, оскільки проблеми дитячої праці й недотримання
законів, що її регулюють, є дуже глибокими, тривалими і доволі по
ширеними, інспектори можуть впасти у відчай через неспроможність
охопити їх одразу та через розгубленість щодо своїх перших кроків.
Подруге, треба переконати роботодавців, які наймають дітей,
погодитися у необхідності змін. Досягти цього буде легше, якщо вони
розумітимуть, що інспектори свої першочергові зусилля спрямовують
проти застосування найгірших форм дитячої праці, а також проти
галузей і окремих підприємств, де найбільше вдаються до надмірної
експлуатації дітей, де умови праці є найнебезпечнішими.
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Потретє, зосередженість на певному секторі або районі засвідчує
рішучу налаштованість інспекторів, надаючи їхній діяльності
додаткового імпульсу. Причому саме це найбільшою мірою доводить
роботодавцям, що ставлення і вимоги до них та їхніх конкурентів
однакові, тож ніхто не має конкурентних переваг. У такому разі робо
тодавці скоріше погодяться співпрацювати й дотримуватися стан
дартів.
Почетверте, спрямування зусиль дає змогу інспекторам зосере
дити обмежені ресурси на тій галузі чи районі, стосовно яких зібрано
надійні дані щодо природи й поширення дитячої праці й у яких мож
ливість забезпечити освіту дітям, вилученим із виробництва, та/або
реалізуються ініціативи із подолання бідності.
Національний або регіональний план дій має визначати конк
ретні шляхи здійснення інспекції та моніторингу. Інспектори разом
з іншими партнерами повинні:
• визнати певні сектори зайнятості чи географічні зони об’єк
тами першочергової уваги;
• вирішити, охоплювати всі робочі місця цього сектору/району
чи обрати окремі з них; у другому випадку визначити, в місті
чи в сільській місцевості ці робочі місця мають бути, на
зареєстрованих чи незареєстрованих підприємствах, прихова
ними чи неприхованими;
• визначитися стосовно того, чи розглядати всі форми дитячої
праці одразу або надати пріоритет тим ситуаціям, які є най
небезпечнішими для дітей і молоді та припускають надмірну
експлуатацію їх;
• з’ясувати, чи слід приділяти увагу поліпшенню умов праці
молодих людей, які працюють на законних підставах, і якщо
так, то як це робити;
• виявити й зібрати дані про випадки незаконного найму дітей,
що може послугувати підставою для вжиття конкретних захо
дів;
• роз’яснити консультативні (допоміжні) функції інспекторів
праці;
• окреслити шляхи співпраці з іншими партнерами, включно
з органами інспекції та контролю, правоохоронцями, управ
ліннями шкіл тощо.
Після цього програму слід узгодити з наявними ресурсами.
Потрібно запланувати час на вивчення нещасних випадків або скарг,
бо саме вони можуть виявитися важливим джерелом інформації.
Утім, так звані «реактивні» інспекції (які проводяться у відповідь
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на вже здійснене порушення) не повинні відволікати основних
зусиль, ресурсів і часу від превентивних, «проактивних» інспекцій.
Пріоритети в реалізації плану інспекції та контролю за дотриман
ням законодавства слід визначати з урахуванням таких чинників:
• віку та статі, необхідності захисту наймолодших дітей, і пе
редусім наймолодших дівчат, які зазвичай стають першими
жертвами дискримінації;
• рівня небезпечності й шкідливості роботи з огляду на вік
і стать дітей, стан довкілля і виробниче оточення, характеру
виконуваної роботи та умов праці;
• імовірності того, що діти стануть жертвами насильства, при
мусової праці, звичайного чи боргового рабства, проституції,
залучення до збройних конфліктів, фізичних і моральних
знущань.
Для аграрного сектору план може враховувати відмінність між
наймом дітей для роботи на плантаціях у комерційному секторі, коли
вони контактують із пестицидами, збирають фрукти з високих дерев
або працюють у шкідливому середовищі і при цьому цілком позбав
лені юридичного захисту, освітніх, медичних чи соціальних послуг,
та працею дітей у неформальному сільськогосподарському секторі,
наприклад у сімейних господарствах, де вони виконують відведену їм
роль, набувають досвіду й перебувають під належним наглядом дорос
лих. Крім того, варто розмежовувати працю дітей прислугою в чужих
домогосподарствах, де їх можуть піддавати фізичному чи сексуально
му насильству, та хатню роботу дітей у власній домівці, де родинне
оточення захищає їх від надмірної експлуатації й насильства, хоча
іноді діти потерпають від тиску чи насильства і з боку членів сім’ї.
Визначаючи пріоритетні сектори з огляду на ризик для здоров’я
та безпеки, на який наражаються працюючі діти, для зручності слід
оцінити кожен вид небезпеки за шкалою від 1 до 5, починаючи з най
меншого до найсерйознішого, а потім кожен вид ризиків за аналогіч
ною шкалою. Перемноживши одержані, отримаємо показник, який
визначатиме пріоритетні зони втручання та запобігання, оскільки
саме вони є потенційно найшкідливішими для здоров’я дітей і саме
там найвищою є імовірність ризику для дітей.
Якщо в плані чи програмі дій ретельно продумано першочерго
вість дій і розподіл обов’язків, це допоможе ефективніше провести
запланований моніторинг. Численні неузгодженості, дублювання зу
силь чи, навпаки, неувага до певних аспектів зазвичай спричинені
відсутністю чіткого плану. Цього можна уникнути, якщо всі партне
ри визначать свою роль, зможуть домовитися й укладуть письмову
угоду.
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5.4. Підготовка до нової ролі: нове бачення
Для багатьох служб інспекції праці та інспекторів посилена увага
до подолання дитячої праці може означати виникнення нових
випробувань. Новий підхід вимагатиме від них більшої чутливості до
проблеми, обережності у прийнятті рішень та вживанні заходів, щоб
їхні дії не призвели до непередбачуваних наслідків і не зробили ситуа
цію ще нестерпнішою для працюючих дітей. Окрім рішучості, інспек
тори мають продемонструвати винахідливість і переконливість. Одне
слово, їхня роль полягатиме у використанні власних знань, аналітич
них можливостей і повноважень для юридичного, технічного, соці
ального й морального впливу на роботодавців, щоб покласти край
експлуатації дітей і збагатити культуру неприйняття дитячої праці
як такої.

6. Проведення інспекцій
У цьому підрозділі визначено ключові складові інспектування
ситуації дитячої праці. Ці складові можуть слугувати своєрідним
«контрольним списком» як для вивчення їх у навчальних програмах,
так і для відновлення знань у повсякденній роботі сучасного інспек
тора. Досвідчені інспектори добре знаються на різних видах інспекції
праці дорослих. Прийнятність кожного виду інспекції у випадку
праці дітей потребує окремого розгляду.
Під час інспектування інспектори або ті, хто проводить моніто
ринг, визначають, а потім періодично перевіряють наявність дітей,
що працюють, безпеку й охорону здоров’я на робочому місці (ви
значають віковий поріг для молодих працівників), а також збирають
інформацію, яка може вказувати на потребу змінити стратегію.
Перш ніж розглянути ключові складові інспекційного візиту,
слід з’ясувати, чи потрібно попереджати про нього заздалегідь. Це
складне запитання, і відповідь на нього не може бути однозначною.
Існують два обов’язкові правила. Перше – під час інспекції не варто
використовувати лише одну технологію. Друге – інспектори мають
самостійно обирати підхід, передбачений межами політики інспекту
вання. Заздалегідь оголошена перевірка може бути продуктивною,
якщо досвідчений роботодавець завчасно перевірить умови роботи
і вживе заходів, аби уникнути критики. У такому випадку інспектор
може припустити, що причиною певних недоліків є незнання або не
досвідченість роботодавця, й надати корисні поради. Також доцільно
попереджати про перевірку, якщо потрібно переговорити з конкрет
ним менеджером або іншим офіційним представником компанії.

50
Недоліком завчасного повідомлення є те, що небезпечне обладнання
можуть приховати, а виробництво можуть призупинити, а дітей, які
працюють на виробництві, можуть попередити, щоб вони не з’являли
ся. Таким чином, якщо інспектор має намір побачити підприємство та
його роботу в зазначеному режимі, варто провести інспекцію без оголо
шення. Одначе в такому випадку інспектор має бути готовим до того,
що його затримають в офісі, поки недоліки будуть усунуті, вироб
ництво призупинене, діти відіслані з виробництва. На деяких підпри
ємствах (зокрема на будівництві) можуть вдатися до системи попе
редження, тож у таких випадках виникає необхідність звернутися за
допомогою до поліції, щоб закрити виходи тощо. Утім, такий метод
є корисним, якщо метою інспектування є виявлення порушень, пока
рання винних та повернення дітей додому. Проте навряд чи він буде
дієвим у запобіганні поверненню дітей на робоче місце (або переходу
їх до інших, навіть гірших умов), тим паче, не сприятиме тому, щоб
замість них брати дорослих працівників. Подібна демонстрація сили
може бути ефективною тоді, коли це є складовою програми інтеграції
дітей до безпечного навчання робочим навичкам, що допоможе їм про
довжувати заробляти гроші на життя. У противному разі доведеться
повторювати, доки діти отримують іншу реалістичну альтернативу,
ніж працювати чи потерпати від крайньої бідності.
6.1. Встановлення первинного контакту
Під час першого візиту на підприємство, де працюють діти, інспек
тор, як правило, ознайомлюється з видами праці, яку виконують
діти, умовами безпеки та гігієни їхньої праці, тривалістю робочого
дня і розміром заробітної плати, характером трудових відносин.
Після зустрічі з керівником підприємства чи його/її уповноваженим
представником, під час якої інспектор має пред’явити своє посвід
чення, він зазвичай висловлює бажання поговорити з дітьми про їхню
роботу й опитати інших працівників. Крім того, інспектор збирає ін
формацію про саме підприємство, його працівників, особливо молод
ших за 18 років, і заносить всі відомості в облікові бланки. На кожну
працюючу дитину заповнюють окремий бланк, що містить такі дані:
• особисті відомості (вік, освіта, домашня адреса та наявність
родини, робота самої дитини та її батьків);
• розташування робочого місця (вдома, в полі, в цеху чи на фаб
риці);
• умови праці (що і як дитина робить, тривалість робочого дня,
заробітна платня, стан безпеки і гігієни праці);
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вжиті заходи (вилучення з виробництва чи додатковий захист,
направлення до школи та/чи органів соціальної служби).
Якщо працюючі діти не зазнають шкоди, що загрожує їхньому
життю чи здоров’ю (фізичному або моральному), не варто погрожу
вати роботодавцеві санкціями після першого візиту. Натомість ін
спектор має застосувати превентивний підхід та роз’яснити робото
давцеві шкоду, якої завдає дітям надто раннє залучення до праці,
ознайомити його/її з положеннями відповідного законодавства та
заходами, передбаченими цим законодавством, переконати його/її,
що дотримання цих положень зрештою відповідає його/її власним
інтересам (і, звичайно, інтересам дітей).
Якщо інспекторові вдасться переконати роботодавця, що його ре
комендації слушні і їх доведеться виконувати, а також якщо робото
давець матиме достатньо часу для усунення недоліків, він, найімовір
ніше, і після завершення перевірки дотримуватиметься стандартів,
про які йшлося (вивільнятиме дітей з виробництва, поліпшуватиме
умови їхньої праці). Якщо ж покладатися лише на силові методи у за
безпеченні виконання норм законодавства, то після інспекції робо
тодавці можуть повернутися до попередньої практики. Якщо кон
кретна ситуація не пов’язана з «найгіршими формами дитячої
праці», інспектори можуть запропонувати доволі простий і недорогий
спосіб захисту працюючих підлітків, наприклад: зменшити шкідли
вість праці дітей; перевести їх на легшу роботу, що забезпечить вищу
результативність; скоротити тривалість робочого дня і подовжити
перерви в роботі, що не обов’язково призведе до скорочення обсягу
вироблюваної ними продукції; узгодити порядок вивільнення певного
часу впродовж робочого дня для навчання дітей. Чим скоординовані
шою є програма інспекції та моніторингу з усіма зацікавленими сто
ронами, тим більше ймовірність, що роботодавці позитивно від
реагують і приєднаються до неї.
Ситуативний приклад
Служба інспекції праці отримала скарги від батьків та дітей,
інформацію від мешканців довколишніх будинків, що точилися
навколо, нібито в місцевій друкарні в жахливих умовах працюють
діти віком 11–14 років; які потерпають від пилу, шуму та шкідливих
випаровувань від нагрітого клею; нібито вони працюють щонайменше
48 годин на тиждень, причому весь час на ногах, а їхня заробітна
платня набагато нижча за мінімальні розцінки. Перш ніж відвідати
виробництво, інспектор (оскільки навряд чи справу могли доручити
кільком особам) спробував скласти більш повну картину ситуації, обе
режно розпитавши про неї сусідів, батьків і працівників профспілок.
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Під час візиту інспектора на підприємство менеджер заявив, що
у нього працюють лише 15 осіб віком понад 15 років і що всі вони
уклали відповідний контракт про роботу підмайстрами (учнями).
Огляд робочих місць, розмови з дітьми та попередньо отримана інфор
мація дали змогу інспекторові переконати менеджера підприємства
визнати, що насправді в друкарні зайнято 30 підлітків, 10 із яких ще
не досягли віку 15 років і не можуть бути кваліфіковані як підмайст
ри. Коли менеджер визнав ці факти, з’явилася можливість домовити
ся про програму відвідування школи для деяких дітей, та справжньої
професійної підготовки для підмайстрів, а також обговорити поліп
шення умов праці для дітей і дорослих, покращання безпеки та
гігієни праці.
6.2. Опитування працюючих дітей
Опитуючи дітей, які працюють, важливо пам’ятати, що законо
давство порушує не дитина, а той, хто її наймає. Інспектор має усві
домлювати, що він/вона просить дитину про послугу, а не навпаки,
отож ставитися до дитини слід як до партнера у з’ясуванні конкретної
ситуації. Лише за такої умови дитина, можливо, зрозуміє, яку
користь вона матиме від бесіди з інспектором, який не «вимагає» від
неї відповідати на питання і не залякує її. Якщо дитина погоджується
на співбесіду, їй пропонують пригадати певні моменти з власного,
трудового і життєвого досвіду. Оскільки інспектор звертається до
дитини за допомогою з метою краще зрозуміти ситуацію, упродовж
розмови він/вона мають виявляти чуйність до емоційного стану дити
ни, усвідомлювати можливі наслідки окремих запитань і поважати
право дитини відповідати чи не відповідати на них. Щоб досягти очі
куваного результату, інспектор, який проводить бесіду, має створити
сприятливий фізичний і психологічний клімат. Якщо поряд гучно
працює машина чи навколо весь час рухаються люди, якщо дитина
сидить на підлозі, а опитувач стоїть над нею, така ситуація навряд чи
відповідає уявленню людини про сприятливий фізичний клімат.
Отже, бажано проводити бесіду подалі від очей і вух безпосередніх на
чальників дитини або навіть колегровесників, якщо ті налаштовані
недоброзичливо. Треба зважити на доцільність вибору місця для бесі
ди, врахувати переваги і недоліки для дитини проведення її в робочий
час чи на робочому місці. Не можна також забувати, що через тривалу
відсутність дитини на робочому місці начальник може покарати її
(приміром, вирахувати час відсутності із загального робочого часу,
що призведе до втрати частини заробітку тощо), звісно, якщо від
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початку перевірки не було домовленості про обов’язковість проведен
ня бесід поза робочим місцем дитини.
Психологічний клімат визначається тим, почувається дитина
затишно й безпечно чи, навпаки, підозріло і тривожно, очікуючи, що
її сваритимуть або глузуватимуть з неї, що її потім покарає начальник
або ж інспектор доповість про неї органам влади. Дитина може
видаватися байдужою, не виявляти жодних позитивних чи негатив
них почуттів, бути ніяковою або дружньою і приязною, відкритою до
розмови, або нашорошеною, може відмовитися допомагати. Отже,
інспектор має вибрати для бесіди найзручніший для дитини час, при
міром, упродовж короткої чи обідньої перерви, пам’ятаючи, що згая
ний дитиною робочий час означатиме для неї втрачені гроші. Неза
лежно від першої реакції дитини, інспектор має створити спокійну,
доброзичливу атмосферу, поставитися до дитини із симпатією й тур
ботою, заохотити її до розмови, вдаючись до відкритих запитань. Най
головніше для інспектора – вміння уважно слухати дитину і водночас
відчувати, де слід зупинитися, якщо спогади або досвід дитини є над
то болючими для неї. Іноді треба ставити й закриті запитання, на які
дитина може відповісти просто «так» або «ні», проте ліпше викорис
товувати відкриті запитання, оскільки, відповідаючи на них, дитина
може описати ситуацію, пояснити і прокоментувати щось з власної
точки зору, обстояти свою позицію. Якщо інспектор не отримує відпо
віді на ключове питання навіть переформулювавши його, тоді варто
змінити тему і повернутися до цього питання пізніше. Важливо
пам’ятати, що діти можуть давати відповіді, які, на їхню думку, задо
вольнили б опитувача, або бути не зовсім щирими через побоювання,
що сказане потім зможуть використати проти них. Тому інспектор
має відчувати ці несподівані та непомітні моменти. Відповіді дитини
можна перевірити, переформулювавши запитання пізніше. Наприк
лад, запитання «Чи задоволені ви своєю працею тут?» можна поста
вити на різних етапах бесіди у вигляді:
Чи хотіли б ви виконувати цю роботу й надалі? Чому?
Як тут до вас ставляться? Чи люди, які тут працюють, добрі?
Із чого це видно? Чи подобається вам, як вони з вами поводяться?
Розкажіть мені, будь ласка, про найщасливіший (найцікавіший)
момент за весь час, що ви тут працюєте.
Розкажіть мені про щось цікаве, веселе, що з вами тут трапилося.
Важливо зрозуміти ситуацію з точки зору дитини. Працюючі
діти, як і будьякі працівники, мають різноманітні потреби та спо
дівання, зокрема:
• основні фізіологічні потреби в їжі, сні, відпочинку, притулку,
гігієні та комфорті;
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потребу в безпеці, відчутті захищеності від фізичних, соці
альних та економічних проблем, загрози та страху;
• потребу в належності до суспільства як член родини чи тру
дового колективу, в людських стосунках і можливості само
вираження;
• потребу в повазі й визнанні, в тому, щоб інші цінували та пова
жали їх мірою їхніх заслуг;
• потребу в досягненні життєвої мети, потребу відбутися як осо
бистість, бути творчою людиною в технічній, інтелектуальній
чи мистецькій діяльності.
Доходу від дитячої праці зазвичай вистачає лише на задоволення
основних фізіологічних потреб. Цей дохід навіть не гарантує дитині
почуття безпеки на робочому місці, впевненості в тому, що її не обра
зять, не поб’ють і що вона не стане жертвою насильства. Через трива
лий робочий день у багатьох галузях промисловості, сільському гос
подарстві, на будівництві, торгівлі чи роботі домашньою прислугою
діти позбавлені можливості гратися, відпочивати, почуватися і пово
дитися вільно. Більше того, працюючі діти «розриваються» між необ
хідністю працювати (через економічні причини й під тиском батьків)
та бажанням і потребою навчатися. Не маючи достатньо часу для обох
занять (і роботи, і навчання), діти вирішують відмовитися від освіти.
За таких обставин діти сприймають роботу як обмеження їхньої сво
боди, і таке ставлення може зберегтися у них упродовж усього життя.
До того ж певного штибу конфлікт має місце й у родинах працюючих
дітей, де від них вимагають, з одного боку, перебирати на себе функції
дорослих (заробляти гроші, робити внесок в економічний добробут
сім’ї), а з іншого – залишатися дітьми (слухатися дорослих у сім’ї та
хазяїв на роботі, миритися з тим, що їм платять менше, ніж дорос
лим, навчатися в школі за умов, що не враховують їхній робочий
досвід). Залишаючись одночасно і дітьми, і працівниками, вони зму
шені розвиватися самі й вибудовувати свої відносини з навколишнім
світом у постійних суперечностях, що може мати негативні психо
логічні та соціальні наслідки.
Усвідомивши суперечність між сподіваннями і потребами дітей та
нищівним впливом раннього залучення до праці як на самих дітей,
так і на їхні родини, інспектори праці зможуть краще зрозуміти моти
вацію дітей, їхню реакцію на появу і розпитування інспекторів; тоді
вони докладатимуть усіх зусиль, аби пом’якшити експлуатацію
дітей, допомогти їм повернутися до школи, здобути освіту і професій
ну підготовку, що сприятиме задоволенню вищих потреб дітей.
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6.3. Оцінювання професійних ризиків для здоров’я та безпеки
Оскільки небезпека, на яку наражаються працюючі діти, дуже
серйозна, інспектори та групи моніторингу мають знати, принаймні
на базовому рівні, як оцінювати ризик. Існує низка документів і реко
мендацій стосовно виявлення випадків небезпечної праці дорослих та
отримання доступу на робочі місця, де існує загроза для дорослих
робітників, проте відповідні документи стосовно дитячої праці недо
статньо поширені серед інспекторів праці. Діти – це не маленькі
дорослі. Вони надзвичайно вразливі з огляду на специфіку процесів:
фізичного, психологічного і соціального розвитку.
Поперше, оцінюючи серйозність ситуації та вирішуючи, якій із
них приділити першочергову увагу, слід розрізняти небезпеку і ризик.
• Небезпека – це все те, що може завдати шкоди, тобто хімічні
сполуки, електричний струм, робота на драбині тощо.
• Ризик – це певна ймовірність, що такої шкоди буде завдано
насправді через вищезазначені види небезпеки.
Наприклад, пляшка з хімічним розчином, що стоїть високо на
полиці – це небезпека, якщо розчин токсичний або легкозаймистий,
проте сама по собі вона не становить високого рівня ризику (особливо
для дітей, які працюють поруч). Ризик збільшується, коли цю пляш
ку знімають з полиці, а її вміст виливають у відро, оскільки, попер
ше, випаровується токсичний газ, а подруге, є загроза, що рідину мо
жуть пролити. Ситуація ще погіршується, якщо розчин наносять на
підлогу, щоб очистити її. Можливість шкоди, тобто ризик, у такому
разі є високим. Щоб правильно оцінити рівень ризику, інспекторові
треба проаналізувати таке:
• Що буде найгіршим результатом втілення ризику? Порізаний
палець? Зламана рука? Хронічне захворювання легенів?
Смерть?
• Якою є імовірність, що це трапиться? Як часто виконується
така робота? Як близько від осередка небезпеки знаходяться
люди? Якою є імовірність, що щось вийде не так, як очікува
лося?
• Скільки людей можуть постраждати, якщо трапиться щось
непередбачене?
Для оцінювання небезпеки на робочому місці потрібні спеціальні
навички, особливо в складних ситуаціях. Однак нерідко цю справу
вважають складнішою, ніж вона є насправді. У багатьох випадках
вона потребує лише систематичного й творчого застосування здоро
вого глузду. Звісно, інспекторові легше оцінити небезпеку, коли він
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(вона) має чіткі інструкції, достатню професійну підготовку та, в разі
потреби, може звернутися за порадою до технічного чи медичного
спеціаліста. Наприклад, усі розуміють, що небезпечно заблоковувати
виходи і східці займистими матеріалами (картонними коробками чи
уламками меблів тощо), або замикати пожежні виходи, як часто трап
ляється, судячи із загальновідомих нещасних випадків. Усі також
розуміють, що високі відкриті платформи або сходові місточки без
бильців становлять небезпеку, як і залишені без нагляду рухомі час
тини механізмів, оголені електричні кабелі тощо. Інспектор може
виявити небезпеку, що існує на певному робочому місці, лише уявив
ши себе працюючим на ньому впродовж восьми, десяти годин і біль
ше. Коли інспектор бачить, як діти працюють згорбившись, не маючи
достатньо місця для сидіння, при поганому освітленні, вдихаючи пил,
токсичні випаровування, неприємні запахи тощо, то йому (їй) не
потрібні особливі навички чи наукові знання, аби зрозуміти, що такі
умови потенційно небезпечні.
Водночас існують потенціальні небезпеки, для оцінки яких по
трібні спеціальні знання чи професійна порада фахівця. Серед них –
наявність вибухових, займистих, токсичних та інших хімічних
речовин; розчинників, які мають шкідливу побічну дію; небезпека,
пов’язана з електричним струмом; небезпека, притаманна окремим
галузям, наприклад гірничим шахтам. Спеціальні знання потрібні
також для розроблення превентивних заходів.
Навіть у таких випадках інспектори можуть отримати корисну
інформацію шляхом опитування. Воно покаже, чи знає роботодавець
про ризики, які становлять матеріали, механізми, хімічні речовини,
або про наявні на підприємстві природні небезпеки для дітей, які
є недосвідченими, незахищеними і часто поводяться ризиковано.
І хоча інспектор чи особи, які проводять моніторинг, не завжди можуть
знати правильну відповідь на свої запитання, вони, однак, можуть
пересвідчитися, чи роботодавець відповідає щиро або щось приховує,
наскільки переконливою є його відповідь. І, що найважливіше,
кожен офіційний інспектор уповноважений вживати необхідних тер
мінових заходів, якщо виявляє очевидні ризики для здоров’я чи
безпеки дітей та інших працівників.
6.3.1. Джерела ризику
Існує п’ять джерел небезпеки, наявність яких має виявити
інспектор: біологічні, фізичні, хімічні, ергономічні та психологічні.
Проводячи перевірку підприємства чи конкретного робочого місця,
інспектор має звертати особливу увагу на молодих працівників,
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оцінюючи рівень ризику, що їм загрожує. Наведений далі перелік дає
загальне уявлення про типи ризиків; він не є вичерпним, бо існує
чимало складніших за природою небезпек, притаманних промисло
вим підприємствам чи окремим галузям, таким як гірнича або рибна
промисловість.
а) Ризики, присутні в робочому середовищі
До біологічних небезпек належать спека, холод чи дощ, загроза
від диких тварин або комах, отруйних і колючих рослин, ризик від
бактерій, паразитів чи вірусів та загальне загрозливе оточення. Чима
ло цих загроз є типово професійними небезпеками, наприклад, змії
для тих, хто працює на плантаціях, або ВІЛ/СНІД для повій.
б) Робоче місце і робоче оточення
Підприємства, де працюють діти, можуть бути брудними, давно
не ремонтованими, зі зруйнованим дахом чи пошкодженою підлогою,
захаращеними проходами; може існувати ризик упасти з висоти,
небезпечний рух транспорту. Іноді, щоб дістатися до робочого місця,
працівники мусять здійснити тривалу, виснажливу, а то й небезпечну
подорож. На підприємствах можуть зберігатися хімічні та інші небез
печні речовини, які можуть виявитися токсичними, подразливими,
здатними спричиняти тривалу шкоду, займистими чи вибухонебез
печними.
в) Особливі ризики для дітей
Діти та молодь особливо вразливі до ризиків, оскільки вони ще
фізично незрілі, слабші за дорослих, чутливіші до токсичних речо
вин. До того ж вони:
• поводяться поіншому (менш раціонально) у випадку небез
пеки, наприклад, пожежі;
• мають недостатній життєвий досвід, знання про ризики, не
вміють правильно реагувати на них;
• майже завжди непідготовлені чи недостатньо підготовлені
з питань безпеки;
• скоріше втомлюються, що робить їх уразливішими до травму
вання, коли їхня увага слабшає;
• потребують ретельного нагляду і турботи, яких часто не отри
мують;
• потерпають від брутального ставлення та фізичної й сексуаль
ної експлуатації, оскільки їх легко залякати та підкорити;
• часто отримують завдання виконати роботу, надто важку або
конче небезпечну для них; нерідко мусять виконувати небез
печну чи брудну роботу, від якої відмовляються дорослі, бо
вона небезпечна і брудна.
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Інспектори завжди мають пам’ятати: все шкідливе для дорослих
неодмінно є шкідливішим для дітей.
6.4. Підсумкові обговорення
По завершенні інспекційного візиту надзвичайно важливо про
вести повноцінне заключне обговорення результатів перевірки з усіма
ключовими фігурами, особливо з менеджером або директором під
приємства, представниками працівників, начальниками цехів,
членами рад з техніки безпеки та аналогічних органів. Корисно зуст
рітися з дітьми, щоб розповісти їм про основні заходи, які інспектор
запропонував чи планує вжити, та запевнити їх, що їхні інтереси не
постраждають у результати цих заходів. У розмові з роботодавцем,
окрім обговорення питань зайнятості та працевлаштування, інспек
тор, як правило, висловлює своє розуміння економічних показників
підприємства, фінансових обмежень, взаємин між працівниками,
причин нещасних випадків, та пропонує роботодавцеві прокоменту
вати почуте. Такий обмін думками є надзвичайно цінним, адже допо
магає обом сторонам глибше зрозуміти, чому підприємство викорис
товує дитячу працю і чи можна поліпшити умови праці дітей. До того
ж це додаткова нагода ще раз перевірити статистичні та інші дані,
отримані з інших джерел, наприклад облікових документів, які веде
менеджер. У неформальному секторі, на малих підприємствах або
в сімейних компаніях управління і контроль зазвичай зосереджені
в руках однієї особи – власника. Тому його/її присутність на підсум
ковому обговоренні результатів є обов’язковою.
Після обговорення інспектор або група моніторингу готують звіт,
що містить дані:
• про підприємство, форму власності та власника, адресу, ім’я
менеджера/керівника, телефон, розташування головного
входу тощо;
• про кількість працюючих, вік працюючих дітей, вид зайня
тості (сезонна, щоденна, змінна тощо) та робота, яку вони
виконують;
• про робоче оточення;
• про тривалість робочого дня (якщо необхідно, окремо за віко
вими групами), із зазначенням, чи залучаються діти до роботи
вночі, про тривалість перерв тощо;
• про оплату праці, на погодинній чи відрядній основі, у вихідні
чи святкові дні, про дохід від «чайових» та оплату праці
в натурі, наприклад, харчуванням, житловим або транспорт
ним забезпеченням, одягом тощо;
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про нещасні та інші непередбачені випадки на робочому місці,
особливо із залученням дітей, про рівень захворюваності серед
дітей (як можливий показник професійної захворюваності)
тощо.

Приклади ризику для дорослих та дітей
а) Небезпеки, специфічні для різних економічних секторів і під2
приємств
У промисловості, де використовують шкідливі речовини, небез
печними є:
• алергія та захворювання шкіри.
У промисловості, де використовують небезпечні процеси, небез
печними можуть бути:
• використання зварювальної, подрібнювальної чи шліфуваль
ної техніки;
• робота з нагрівальними та сушильними системами або в холо
дильних камерах;
• робота з нагрівальними системами і прасувальними прилада
ми з надмірною температурою;
• робота в силосних ямах, цистернах та інших ємностях для
зберігання, де існує загроза опинитися зачиненими;
• ураження електричним струмом;
• пожежа (внаслідок недбалого зберігання або використання
займистих речовин, відсутності систем пожежної тривоги та
протипожежного обладнання, наприклад вогнегасників, чи
заблокованих/замкнених запасних виходів);
• надмірний шум та вібрація.
У промисловості, пов’язаній із значним фізичним навантажен
ням, небезпечними є:
• фізичне виснаження;
• незручне положення під час роботи: робота в нахиленому ста
ні, на колінах чи безперервно стоячи на ногах; при сидінні
працівник через погані умови може увесь час горбитися;
• піднімання та перенесення важких вантажів.
У виробництві, пов’язаному з психологічним навантаженням,
небезпечними є:
• розумове та емоційне виснаження;
• психологічне насильство;
• надмірний темп праці, виконання монотонних чи повторюва
них операцій, обмеження поля зору.
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У ситуаціях, де особистий захист є недостатнім, ризик включає:
• неналежний одяг чи взуття;
• обладнання, призначене для дорослих, що не підходить для
використання дітьми; брак питної води, води для миття, туа
летів, місць для переодягання та зберігання одягу;
• недостатню чи хибну поінформованість працівників про мож
ливу небезпеку на робочому місці;
• недостатню підготовку працівників з техніки безпеки під час
роботи з машинами і механізмами та в разі застосування ви
робничих процесів; відсутність представників комітетів з тех
ніки безпеки та гігієни праці чи профспілок;
• відсутність медичного персоналу або недоступність їхніх
послуг через значну віддаленість лікарень або поліклінік; брак
медичного страхування чи відмову роботодавця сплачувати
вартість лікування;
• відсутність засобів першої медичної допомоги або підготовле
ного персоналу для її надання.
У ситуаціях із незадовільними умовами праці ризик для дітей
включає:
• роботу вночі з недостатнім часом для відпочинку;
• ризик пожежі (через відсутність обладнання, роботу із займис
тими речовинами, відсутність пожежної попереджувальної
системи, замкненість простору та відсутність пожежних вихо
дів);
• неможливість залишити місце роботи (в ситуаціях рабства чи
роботи в ув’язненні).
б) Небезпеки, специфічні для конкретних підприємств:
На будівництві, у гірничій та рибній промисловості небезпечними є:
• робота під землею, під водою, в закритих приміщеннях, де
є ризик завалу;
• робота на будівельних риштуваннях, драбинах, робочих плат
формах, сходах та сходових містках, які можуть бути хитки
ми і небезпечними;
• робота на небезпечних висотах та відкритих поверхнях, на
приклад на дахах;
• робота у траншеях, ямах та котлованах, які можуть завали
тися.
У промисловості із залученням машин і механізмів, транспорт
них засобів та електричних приладів небезпечними є:
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ручні інструменти, що є завеликими, погано сконструйовани
ми або несправними;
• загрозливе устаткування з вузлами, що обертаються або зчіп
люються, та мають простір між поясом і шківом, які призна
чені для різання або перепилювання чи мають уловлювачі;
• трактори й усі транспортні засоби, підйомники та ліфти.
Серйозна небезпека також пов’язана з монтажем, чищенням,
налагодженням чи ремонтом заводу або обладнання.
У сільському господарстві:
• великі машини, небезпечне обладнання, важкі вантажі, моно
тонна робота, повторювання рухів, отруєння гербіцидами,
інсектициди та інші потенційні ризики, які можуть призвести
до важких уражень здоров’я та загрожувати безпеці працівни
ків, особливо дітей.

7. Подальші дії
Інспектори праці виконують свою роботу на перетині законо
давства, технологій та економіки. Існує низка можливих видів діяль
ності: вилучення працюючих дітей, усунення небезпеки (у випадках
зі старшими дітьми), направлення дітей до школи або надання їм
інших альтернативних можливостей, надання допомоги сім’ям,
законні дії проти роботодавців тощо. Однак передусім потрібно
логічно й систематично розглянути ситуацію з різних точок зору. Цей
процес передбачає оцінку ситуації дитячої праці загалом і, зокрема,
ризики для їхнього здоров’я й безпеки; збирання інформації для
переговорів, визначення варіантів діяльності, оцінка цих варіантів
у термінах їх соціального, політичного й економічного впровадження
і, нарешті, прийняття рішення та його реалізація.
7.1. Аналіз
Не завжди одразу вочевиднюється, який спосіб дій є оптимальним
або просто «правильним». Найбільшу проблему становить розв’язан
ня питання: чи слід за умов небезпечної праці негайно вилучати дити
ну з такої ситуації, або ситуація вимагає, щоб дитина залишилася
працювати, а загрозу було усунено1. Вдаючись до аналізу, інспектор
1
Останнє стосується, наприклад, робіт, пов’язаних із небезпекою пожежі, ко
ли діти виконують роботу вдома і працюють із займистими речовинами. Справді,
дитину не можна забрати із власного будинку, проте небезпеку можна перенести
на більш контрольовану територію.
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або група моніторингу має ретельно розглянути низку питань та
вирішити, чи є конкретний випадок дитячої праці:
• таким, яким мають опікуватися правоохоронні органи (на
приклад, дітей залучено до торгівлі наркотиками, проституції
або інших видів нелегального бізнесу);
• пов’язаний із небезпекою і для дорослих робітників;
• шкідливий для морального або фізичного здоров’я чи безпеки
дитини;
• таким, що через пряму й гостру небезпеку для дитини вимагає
термінового закриття підприємства чи цеху або зупинки
обладнання, чи вилучення дитини з виробництва заради її
захисту;
• таким, що попри нелегальність чи небажаність, може бути
виправлений у короткий термін шляхом вжиття додаткових
запобіжних заходів, поліпшення робочого оточення, скоро
чення тривалості робочого дня тощо;
• таким, де мають залучатися діти старшого віку за умови
належної підготовки та нагляду;
• таким, де діти, якщо їх вилучати з виробництва, можуть по
вернутися або влаштуватися на іншу роботу, більш прихова
ну, небезпечну, важчу ба навіть нелегальну;
• таким, що підпадає під дію національної стратегії інспекту
вання праці й контролю за дотриманням законодавства;
• включеним до певної програми інспекції;
• таким, що підпадає під дію будьякої програми чи проекту
з подолання дитячої праці, що їх провадять уряд, неурядові
організації тощо;
• таким, при інспектуванні якого можна сподіватися на під
тримку профспілок.
Готуючись до переговорів із роботодавцем, інспектори мають
також проаналізувати такі питання:
• Яким є точний трудовий статус працюючих дітей?
• Чи зрозуміло, хто є їхнім справжнім наймачем?
• Чи суперечить таке працевлаштування закону?
• Чи попереджувався роботодавець раніше про незаконність
залучення дітей?
• Чи може на цих дітей поширюватися дія проектів із ліквідації
дитячої праці чи соціальних програм?
• Чи долучена до моніторингу місцева громада ?
• Чи виявляє роботодавець готовність до співпраці або ж пово
диться байдуже чи вороже?
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Чи є недостатня взаємодія роботодавця з інспекцією праці
наслідком застосування ним надмірної експлуатації дітей,
побоювання нерівноправної конкуренції або неналежної
поінформованості?
• Чи можна однаковою мірою тиснути на всіх конкурентів у пев
ній галузі чи місцевості?
• Чи є в цій місцевості заклади освіти й професійнотехнічного
навчання?
• Чи можна домовитися з роботодавцем про вивільнення части
ни робочого дня дітей для навчання або професійної підготов
ки?
• Чи можна піти на певні поступки, які б переконали робото
давця відмовитися від найму дітей (наприклад, надати більше
часу для увідповіднення ситуації вимогам законодавства або
ж спочатку вилучити з виробництва наймолодших дітей, чи
спершу звільнити дітей від виконання конкретних небезпеч
них процесів)?
• Якщо причиною дитячої праці є бідність у родині, то чи є мож
ливість надати певну соціальну підтримку цим родинам?
• Чи можуть діти, які перестають працювати і починають ходи
ти до школи, розраховувати на якусь стипендію?
• Чи можуть допомогти органи освіти та/чи соціального забез
печення?
• Чи блефує роботодавець, погрожуючи закрити підприємство
взагалі, якщо його примусять використовувати дорослу робо
чу силу замість дитячої або платити дітям за встановленими
в галузі тарифами?
Проаналізувавши всі ці питання, інспектор чи група моніторингу
матимуть у своєму розпорядженні різні варіанти розв’язання проб
леми – від досить жорстких до помірних. Кожен варіант матиме пере
ваги й недоліки, сильні й слабкі сторони, тож неодмінно виникнуть
сумніви щодо того, який варіант обрати.
На цьому етапі варто обговорити проблему з колегами та іншими
партнерами і зацікавленими сторонами (представниками профспілок,
неурядових організацій тощо). Обговорення й аргументація певних
позицій нерідко відкриває нові варіанти, нові плюси та мінуси, а іноді
й можливі розумні компроміси. Усе це стане в пригоді під час подаль
ших переговорів. Якщо ситуація є незвичайною або дуже серйозною,
про неї слід доповісти керівництву, яке дасть пораду, проінструктує
стосовно подальших дій, або прийме остаточне рішення. Крім того,
такі доповіді надають цікавий матеріал для аналізу ситуативних
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прикладів, які можна використовувати під час здійснення програм
професійної підготовки й перепідготовки інспекторів, а також корис
ну інформацію, якою можуть скористатися керівники, якщо дове
деться приймати рішення у майбутньому.
Окресливши коло можливих варіантів, інспектори можуть зро
бити наступний крок, а саме: оцінити доцільність та ефективність
альтернативних варіантів дій, віддати перевагу не жорсткій лінії
щодо забезпечення дотримання законодавства, а лінії на переконання
роботодавців чи на виконання консультативної ролі. У прийнятті
остаточного рішення слід керуватися такими міркуваннями:
а) Економічні міркування
• Якщо підприємство закриють чи не буде це непоправною втра
тою для місцевої громади?
• Чи можна переконати роботодавця вкласти кошти в поліпшен
ня умов праці заради захисту дітей? Або фінансувати навчан
ня дітей у школі?
• Чи є родина дитини настільки бідною, що дитяча праця необ
хідна для її виживання?
• Яким був економічний результат аналогічних заходів, вжитих
десь раніше?
б) Міркування щодо культурних традицій
• Чи з розумінням ставиться місцева громада до юридичних та
моральноетичних мотивів боротьби за ліквідацію дитячої
праці? Чи усвідомлює вона причини змін, що відбуваються
у ставленні до проблеми та в соціальних традиціях?
• Якщо ні, то чи відмовлятимуться батьки і діти взаємодіяти
з інспекторами праці та чи будуть вони вступати в змову
з роботодавцями для продовження практики використання
дитячої праці?
• У такому разі, чи не слід, перш ніж вживати примусових
заходів, провести кампанію з інформування громадськості
у ЗМІ або просвітню роботу всередині громади та з окремими
особами, щоб розвіяти їхні побоювання, змінити ставлення до
дитячої праці, заручитися підтримкою й довірою людей?
в) Міркування щодо забезпечення інтересів дітей
• Як у найкращий спосіб переконати дітей, що працювати в ран
ньому віці небезпечно для них?
• Чи сприймають вони працю як щось невідворотне?
• Чи відчувають вони власну відповідальність за економічний
добробут родини?
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Чи забезпечує праця дітей необхідними засобами існування
в коротко терміновій перспективі, але погіршує їхні шанси на
майбутнє?
Чи це єдиний спосіб, у який діти можуть підготуватися до
успадкування сімейного бізнесу, ферми тощо або опанувати
корисні трудові навички?
Чи є рішення про працевлаштування дітей винятково прерога
тивою їхніх батьків?
Чи потрібно узаконити становище дітей у суспільстві?
Чи існує дискримінація працюючих дівчат?

г) Політичні міркування
На вищому рівні керівники служби інспекції праці мають розгля
нути такі питання:
• Чи узгоджується запропонований курс дій із наявною політич
ною волею та національною політикою в цій галузі?
• Якщо ні, то чи підтримає громадська думка жорсткий і рішу
чий курс на ліквідацію дитячої праці?
• Чи погодиться уряд із запереченнями й аргументами робото
давців?
• Чи можуть міністри чинити тиск на службу інспекції праці,
вимагаючи відступити?
• Чи відіграють вжиті заходи цінну просвітницьку роль,
змобілізувавши підтримку суспільством викоренення дитячої
праці та вплинувши на політичне мислення, навіть якщо їх
скасують вищі інстанції?
• Чи доцільно використовувати широке суспільне обговорення
з приводу даних законів для спонукання законодавців удоско
налити чинні або прийняти нові закони, встановити чіткі стан
дарти гігієни та безпеки праці, дати чітке визначення видів
праці, небезпечних для дітей, та обмежити тривалість робочо
го дня дітей?
• Чи можна досягти певної угоди (меморандуму про взаєморо
зуміння, спільної заяви тощо) із донорською організацією,
МОПІПЕК чи іншою інституцією стосовно стимулювання або
створення і фінансування національного організаційного
комітету з ліквідації дитячої праці?
Таким чином, рішення щодо вжиття заходів прийматиметься із
максимально можливим урахуванням усебічно проаналізованої
й оціненої ситуації, усіх її переваг, вад і міркувань стосовно їх
економічної, соціальної, культурної та політичної доцільності.
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7.2. Переговори з приводу шляхів розв’язання проблеми
Іноді інспектори праці механічно застосовують законодавчі поло
ження і вимагають дотримання їх з боку роботодавців. Одначе біль
шість із них розуміє: якщо вони хочуть діяти ефективно, то мають
роз’яснювати закони й доцільність вжитих заходів, запрошувати до
співпраці, наголошуючи переваги дотримання стандартів, перекону
вати і заохочувати роботодавців постійно виконувати законодавство.
Вони намагаються дійти згоди, розробляючи графік усунення недо
ліків і поступового вилучення дітей із виробництва. Звісно, ця робота
не проста і не завжди успішна, проте переговори дають обом сторонам
можливість досягти власних цілей на взаємоприйнятному рівні, за
умови, що це не суперечить критеріям, визначеним у національній
стратегії контролю за дотриманням стандартів. Інакше переговори
можуть перетворитися на неетичний процес.
Починати переговори слід з обговорення найважливішого питан
ня. Якщо інспектор праці просто закликає роботодавця вжити захо
дів на виправлення ситуації з усіх моментів, які суперечать чинному
законодавству, і не визначає пріоритетних напрямів дій залежно від
серйозності порушень, їх високої небезпечності чи кількості людей,
які піддаються небезпеці, то він/вона лише ускладнює для роботодав
ця рішення, з чого почати. Маючи перед собою довгий перелік недолі
ків, які треба усунути, роботодавець просто обере ті, виправлення
яких коштуватиме найменше, залишаючи найсерйозніші порушення
поза увагою.
Для успіху переговорів потрібно бажання досягти цього успіху.
Треба віднайти певні спільні позиції чи поле для взаємних поступок.
Обом сторонам потрібні повноваження робити певні поступки. Обидві
сторони мають підготуватися й знати, чого вони прагнуть досягти.
Поступ у переговорах залежатиме від того, наскільки добре інспектор
і роботодавець знають один одного, наскільки роботодавець упевне
ний у своїй позиції, наскільки міцною є юридична й практична пози
ція інспектора, наскільки важливим обидві сторони вважають досяг
нення домовленості. Найліпшим початком може стати окреслення
проблем, досягнення угоди з тих питань, де домовленість можлива.
Далі, якщо можна, кожній стороні слід пояснити, на які поступки
вона готова піти. Головне – бути гнучким, розуміти один одного.
Якщо переговори ускладнюються, а роботодавець не бажає спів
працювати, інспектор має чітко висловити свою позицію й окреслити
можливі наслідки відмови роботодавця виконувати вимоги законо
давства. Можна поступитися в тих питаннях, які не є принциповими,
але допоможуть іншій стороні зберегти «обличчя». Завжди слід
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уникати надмірної емоційності, проте треба чітко схарактеризувати
роботодавцеві наслідки нездатності сторін досягти угоди. Успіху
переговорів сприятиме взаємна повага сторін і намагання спільно роз
в’язати проблему, однак інспектор має бути готовим до того, що такий
підхід не завжди можливий.
Отже, опанування навичок соціального спілкування, зокрема ве
дення переговорів, має стати важливою складовою програми підго
товки інспекторів праці. Серед інших корисних навичок, котрі
доцільно включити до такої програми, – навички спілкування, роз
в’язання конфліктів та співпраці із засобами масової інформації.
7.3. Вилучення та реабілітація
До безпосередніх повноважень інспектора чи групи моніторингу
не належить забезпечення подальших можливостей для дітей, вилу
чених з виробництва, проте вони мають повідомити про них програми
чи агенції, котрі зможуть це зробити. Зазвичай недостатньо просто
направити дітей до школи або соціальних служб, необхідно також
простежити, щоб їм було надано відповідні послуги і щоб вони були
готові до активної участі у вирішенні власної долі. Інакше їм просто
доведеться повернутися до роботи, можливо, й на новому місці. Якщо
оголошені заходи судового переслідування не будуть виконані чи
обіцяні стягнення залишаться обіцянками, роботодавець не матиме
стимулів до нових практичних кроків для реабілітації дітей.
Завжди слід пам’ятати про головну мету: діти мають отримати
користь від вилучення із виробництва, реабілітації та запобігання
поверненню їх на роботу. До завдань моніторингу не входить робити
такі висновки, проте він надає інформацію, яка допомагає це зробити
іншим.
Дії з реабілітації дітей передбачають:
• надання медичної й психологічної допомоги, особливо для
тих, хто постраждав від травматичних ситуацій;
• юридичну допомогу та захист інтересів дітей, яким погро
жують діями у відповідь;
• неформальну або початкову освіту, щоб старші діти могли
наздогнати однолітків і продовжити навчання в школі разом
з ними;
• сприяння негайному зарахуванню до школи молодших дітей,
зокрема забезпечення їх навчальними матеріалами і шкіль
ним приладдям, періодичну виплату стипендій чи субсидій
для покриття витрат на навчання;
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професійнотехнічне навчання для старших дітей;
програми компенсацій за втрачені доходи для найбідніших
родин, для яких втрата доходу від праці дітей може означати
недоїдання чи неможливість задовольнити базові потреби
самих дітей або членів їхніх родин.
Поряд із наданням дітям, вивільненим із виробництва, безпосе
редніх послуг існують програми й окремі заходи опосередкованого
характеру, але конче важливі для підтримки та реабілітації дітей. До
них можна віднести:
• заходи з підвищення якості та забезпечення доступності
шкільної освіти, оскільки в багатьох випадках діти потрап
ляють на роботу саме через відсутність належних освітніх
можливостей;
• активне інформування батьків, самих дітей і громадськості про
конкретні загрози, зумовлені з раннім залученням до праці;
• програми допомоги найбіднішим сім’ям працюючих дітей,
наприклад, мікрокредитування чи заохочення заощаджень.
У деяких країнах застосовують новий підхід, що дістав назву
«Нагальні програми». Він полягає у розробленні загальнонаціо
нальних програм, які забезпечують надання вище згаданої підтрим
ки, особливо дітям, які були охоплені найгіршими формами дитячої
праці, і разом із відповідною стратегією урядів формують підґрунтя
комплексного підходу до подолання дитячої праці.
7.4. Захист і поліпшення умов праці
Щодо молодих людей і підлітків, які працюють легально2,
передбачено постійний моніторинг умов їхньої праці з метою забез
печення їхнього захисту, усунення небезпек та надання їм можливос
ті навчатися, якщо вони ще не завершили курс обов’язкової освіти.
Поліпшення умов праці є важливою складовою процесу поступової
ліквідації дитячої праці. Інспектори праці можуть зробити неоцінен
ний внесок у цю роботу.
Практика засвідчує, що залучення профспілок до спільного
моніторингу умов дитячої праці на місцевому та національному рівні
дає позитивні результати.

Конвенція МОП №138 та Рекомендації №146 чітко визначають вік та умови,
за яких молоді люди можуть бути працевлаштовані.
2
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7.5. Примушування до виконання
Більшість служб інспекції праці мають у своєму розпорядженні
низку санкцій, які можна застосовувати до порушників: від усного
попередження, письмового акта, офіційного листа із вимогою вжити
практичних заходів для усунення недоліків (з проведенням повтор
них перевірок), адміністративних стягнень, попередження про за
криття підприємства або призупинення виробничого процесу, до юри
дичних заходів (порушення справи, залучення органів прокуратури).
Незалежно від результату таких заходів чи санкцій, інспектору
важливо уважно вивчати їх, робити висновки на майбутнє, аналізу
вати свої успішні та (що трапляється доволі часто) неуспішні кроки.
Для цього треба розглянути можливості подальшого вдосконалення
роботи:
• використати випадок із місцевим роботодавцем чи об’єднан
ням роботодавців галузі для узгодження з ними спільної
програми поступової ліквідації дитячої праці та поліпшення
умов праці на конкретному підприємстві чи в галузі;
• поглиблювати співпрацю з профспілками;
• налагодити взаємодію з органами освіти й соціального захисту
на вищому рівні та розробити скоординовану стратегію дій;
• сприяти максимальній успішності заходів, що вживаються;
• у межах постійної програми моніторингу дитячої праці
проводити регулярний моніторинг ситуації з метою запобіган
ня поверненню дітей до роботи;
• згідно з вимогами Статті 3 (в) Конвенції МОП № 81 повідомити
компетентні органи на вищому рівні про недоліки та
зловживання, передбачені чинним законодавством, виявлені
під час перевірки.

РОЗДІЛ IV

НАВЧАННЯ ІНСПЕКТОРІВ ДИТЯЧОЇ ПРАЦІ

8. Навчальний процес
У цьому розділі запропоновано шляхи навчання інспекторів
праці щодо процесів, які обговорювалися вище. Якість навчання
залежить від місцевих умов, попереднього досвіду інспектора,
кількості офіційних осіб, які пройдуть навчання, та від наявних часу
й ресурсів. Однак у будьякому разі існують певні характеристики та
технології, які можна використати в більшості ситуацій.
Стисло метою навчального процесу є впевненість, що інспектори
мають потрібну їм базисну інформацію щодо природи дитячої праці,
законодавчого забезпечення та національної політики, а також щодо
того, як знаходити дітей та як з ними поводитися із якнайбільшою
користю для дітей. Навчальні курси забезпечують можливість обгово
рити, чим інспектори, які працюють у сфері дитячої праці, відрізня
ються від інспекторів, які працюють в інших галузях, а також навчити
інспекторів оцінювати те, що вони узнають та спостерігають, і вжива
ти відповідних заходів. Головне – навчання має сповнити інспекторів
відчуттям того, з чим вони працюватимуть, а також сформувати пра
вильну позицію й мотивувати їх до енергійних і результативних дій.
8.1. Інспектор праці як головна діюча особа
Інспектори праці є головними діючими особами у подоланні дитя
чої праці, оскільки саме їх наділено унікальними повноваженнями
оцінювати умови праці безпосередньо на робочому місці, без жодних
перешкод у будьякий час дня і ночі; вести переговори з робото
давцями стосовно поліпшення умов праці й дотримання стандартів;
доповідати про виявлені порушення та вживати негайних заходів;
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залучати до співпраці інші зацікавлені сторони, наприклад, органи
освіти та соціального забезпечення; якщо необхідно, вдаватися до
санкцій і порушувати або ініціювати порушення судової справи на
підставі положень чинного законодавства та владою, наданою сус
пільством службі інспекції праці. Проте головною рушійною силою
в енергійному прагненні інспекторів зробити все можливе для
викоренення дитячої праці є їхня глибока внутрішня переконаність,
що вони покликані відігравати вирішальну роль у цій справі. Водно
час інспектори мають усвідомлювати, що покладене на них завдання
не завжди є простим чи однозначним. Зазвичай немає жодних сумні
вів, як вчинити, коли небезпека, на яку наражаються діти на робочо
му місці, неприйнятна навіть для дорослих. Бо якщо ситуація небез
печна для дорослих працівників, вона тим паче небезпечна для дітей
і підлітків. Проте навіть якщо умови певним чином поліпшено, вид
чи форма праці можуть залишатися небезпечними для дітей, а отже –
незаконними. Інспекторові доводиться приймати складне і супереч
ливе рішення, коли вилучення дитини з виробництва і, відповідно,
втрата доходу від її праці, загрожує виживанню самої дитини та її
сім’ї. У такому разі інспектор вдається до напружених переговорів,
звертається за порадою чи допомогою до керівництва й тісно спів
працює з органами освіти і соціального забезпечення.
8.2. Підготовка до нової ролі
Хоча в деяких, переважно індустріально розвинених країнах,
функціонують комплексні програми професійної підготовки та пере
підготовки інспекторів праці, в більшості країн світу такі програми
є застарілими, несистематичними або найчастіше взагалі відсутні.
Час від часу там можуть проводити семінари з вивчення нових поло
жень законодавства, стандартів і процедур інспектування праці, про
те постійні програми підготовки, із правом присвоєння відповідної
кваліфікації практично відсутні. Тому інспекторам доводиться шука
ти власні шляхи, щоб упоратися зі значними обсягами роботи й нови
ми вимогами щодо підвищення продуктивності й результативності
праці. Усталена бюрократична практика не сприяє ініціативі чи на
маганню змінити застарілі підходи і процедури. Дехто з інспекторів
сприйняв традиційний підхід до справи і вбачає свою роль переважно
в контролюванні й забезпеченні дотримання стандартів, здебільшого
«силовими» засобами. На жаль, вони забувають, що головною метою
їхньої роботи є поліпшення умов праці та якості виробничого оточен
ня працівників.
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Окремі інспектори перебувають під впливом культури не лише
власної організації з її нормами та етикою поведінки, а й ширшого
суспільного оточення, в тому числі практики урядових відносин.
Інспектори працюють у такій сфері, де перетинаються законодавство,
технологія й економічні реалії життя суспільства. Стосовно дитячої
праці, можливо, технологія не є надто складною, проте економічна
природа трудових відносин, до яких залучено дітей, їхніх стосунків
з родинами та залежність від умов трудового життя вельми заплутані
й непрості.
8.3. Залучення до інспектування праці
З огляду на різницю в знаннях, досвіді та культурі інспекторів,
варто розпочати курс з аналізу їхніх навчальних потреб. Іноді цей
етап залишається поза увагою, проте щоб розпочати курс підготовки,
необхідно знати, якими компетенціями наділені присутні інспекто
ри. Потім їх треба порівняти з компетенціями, які потрібні для вико
нання роботи інспектора, тобто для проведення чіткого, послідовного
і комплексного інспектування та моніторингу політики і стратегії
у сфері дитячої праці. Курс підготовки саме й має спрямовуватися на
подолання відмінностей між наявним і необхідним рівнями компе
тенції. Зрозуміло, жодну людину не можна примусити чогось навчи
тися, тому тренер, який проводить курс підготовки (тренінг), має
усвідомити, що слухачі – це особистості із власним досвідом, уподо
баннями й упередженнями, поглядами і системами цінностей, на які
він/вона мають зважати.
Оскільки спрямованість інспекторів на «силові» методи та усві
домлення ними власного професійного статусу може виявитися в ци
нічнонегативному ставленні до навчання, нерідко постає потреба
в попередньому налагодженні контактів, щоб «розтопити» кригу
недовіри, створити сприятливу атмосферу й підготувати слухачів до
розуміння складної природи дитячої праці. Успіх цього процесу
визначається також використанням нових цікавих методів навчання
за активної участі самих слухачів, коли тренер уникає лекцій та нуд
них і сухих обговорень законодавчонормативних актів. Методи на
вчання, які привертають увагу слухачів (проектна робота, рольові
ігри тощо) здатні допомогти слухачам глибше осягнути проблему,
поглянути на неї з різних боків і відкрити для себе низку альтерна
тивних рішень. Боротьба за інтереси дітей вимагає чутливості,
відповідальності та відданості справі. Цього не можна навчитися, від
відуючи курси чи вивчаючи проблему із суто раціональної точки зору.
Для цього необхідно щиро співчувати працюючим дітям.
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8.4. Етапи програми підготовки
Досконала програма підготовки, як правило, передбачає три
модулі тривалістю п’ять днів кожен, із 2–3тижневими перервами
для практичної роботи. Головною метою Модуля 1 є спостереження
і навчання, отримання необхідної базової інформації й власного
споглядання за різними ситуаціями дитячої праці. Модуль 2 спрямо
ваний на те, щоб слухачі використали здобуті знання для розуміння й
оцінки причин, які змушують дітей працювати, а також визначення
пріоритетних напрямів дії або районів, де потрібне негайне втручан
ня. У Модулі 3 основну увагу зосереджено на аналізі можливих рі
шень для певної проблеми у плані доречності, доцільності, послідов
ності та практичного втілення їх. Тривалість курсу залежатиме від
конкретних обставин, проте варто зробити однудві перерви, щоб дати
слухачам нагоду застосувати нові знання і навички в практичній
роботі.
Інспектори нерідко припускаються загальної помилки, намагаю
чись якнайшвидше дійти висновку, і починають діяти, знехтувавши
етапом спостереження й аналізу доцільності саме такого курсу дій для
подолання конкретної проблеми. Наголосимо, що під час навчання
слухачі не повинні переходити від першого етапу (збирання інфор
мації, спостереження й опитування) до другого (оцінки умов праці),
не навчившись оцінювати різні види небезпеки, умови праці та види
зайнятості. Аналогічним чином, перш ніж обирати пріоритетний
напрям дій, їм необхідно визначити, який із ризиків є найсер
йознішим і які умови праці є найшкідливішими. Безумовною
помилкою буде запропоноване готове рішення, до визначення най
уразливіших категорій працюючих дітей та найдоцільніших заходів.
8.5. Навчання як набуття досвіду, а не залучення
Нині поширене переконання, що навчання є ефективнішим,
якщо знання набувають на практиці, а не з книжок чи слів виклада
чів. Лише за такої умови і слухачі, і тренери, зацікавлені в навчаль
ному процесі й беруть активну участь у визначенні його остаточного
успіху. Слухачі не є сторонніми спостерігачами за перебігом викла
дання і навчання, вони самі вирішують, що слід засвоїти. Вони міц
ніше засвоюють знання, якщо самі доходять певних висновків під час
навчальної діяльності. Деякі речі просто не можна засвоїти з лекції чи
обговорення; скажімо, відданість справі захисту дітей не сформується
в результаті одних розмов. Навчання на власному досвіді дає слуха
чам змогу поступово розвинути в собі глибоку зацікавленість та, мож
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ливо, примиритися із деякими моментами, які раніше викликали
занепокоєння. Навчання на власному досвіді передбачає застосування
таких методів:
• участь слухачів у ролі опитувачів у бесідах, збиранні даних під
час анкетувань і досліджень дитячої праці, наприклад, прове
дення базових досліджень перед початком проекту;
• підготовка та презентація фотовиставок, що висвітлюють умо
ви праці дітей та/чи результати практичної роботи інспекторів
під час перерв у навчальному курсі;
• перегляд фільмів про дитячу працю;
• підписання контракту про проходження курсу навчання чи
зобов’язання займатися справою й надалі;
• проведення засідань з іншими інспекторами у своїй службі
для аналізу проблеми й обговорення можливостей її розв’язан
ня з тими, хто вже стикався з аналогічними труднощами на
практиці;
• постійна інформаційна підтримка з боку тренера, який наго
лошує основні моменти для засвоєння на занятті та пов’язує їх
із реальними ситуаціями, де можна застосувати засвоєні знан
ня і навички;
• рольова гра, що допомагає відчути проблему на власному
досвіді, зрозуміти та оцінити позиції різних сторін;
• семінари, на яких заохочують вільне обговорення різних ідей,
причому висловлюють власні думки, побоювання та вагання,
а також дають поради колегам;
• групові презентації або звіти, коли учасники по черзі допові
дають про результати обговорення питання в групі, що сприяє
розвитку навичок спілкування;
• виїзні заняття, які, напевно, є найціннішим досвідом для слу
хачів, адже вони разом проводять спостереження, вивчають
певний випадок дитячої праці та приймають рішення щодо
шляхів реагування на нього, тоді як інші слухачі й тренер
спостерігають за ними та аналізують, які з набутих навичок
і компетенцій вони застосували для розв’язання конкретної
проблеми.
8.6. Умови успішного навчання
Успішне проведення і засвоєння програми підготовки є не випад
ковістю, а результатом ретельної підготовки, постійного нагляду за
перебігом занять та його корегуванням, якщо це необхідно. Важли
вими передумовами успіху є:
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група слухачів не повинна перевищувати 12–15 осіб;
тренер повинен заздалегідь дізнатися про досвід та освіту по
тенційних слухачів та використати ці знання для налаго
дження динамічних міжособистісних стосунків у групі.
тренер повинен заохочувати слухачів до пошуку нового погля
ду на сутність інспекції праці та нових шляхів її розвитку. Як
уже наголошувалося, робота у сфері дитячої праці вимагає
підходів, що відрізняються від прямих, іноді силових методів
контролю за дотриманням стандартів;
тренер повинен допомогти слухачам об’єктивно оцінити
власні знання, переконання та навички з огляду на те, чого
вони навчилися під час програми. Слухачі повинні бути
відкритими до переоцінки цінностей і попередньої практики
як власної діяльності, так і служби інспекції праці загалом;
необхідно досягти розуміння захисту прав та інтересів дитини
як органічної складової й кінцевої мети інспекції праці;
служба інспекції праці повинна сприяти впровадженню інсти
туціональних змін і наданню підтримки тим інспекторам, які
пройшли курс підготовки. Керівництво служби має врахову
вати нові завдання й додаткові обов’язки, які покладаються на
таких інспекторів, та уважно оцінювати результати їхньої
роботи, і передусім стосовно аспектів, пов’язаних із захистом
дітей;
програма підготовки потребує логічного продовження, щоб
підживлювати інтерес та відданість справі захисту дітей з боку
інспекторів, які пройшли навчання;
необхідно періодично проводити курси підвищення кваліфіка
ції та спеціальні тренінги з окремих нагальних питань (з конк
ретних видів ризиків тощо).

8.7. Що повинні знати інспектори праці про дитячу працю
Загальний огляд проблеми
Інспектори праці повинні володіти останніми статистичними та
іншими даними про дитячу працю в тій галузі та місцевості, де вони
працюють. Це повинні бути дані стосовно масштабу проблеми, природи
дитячої праці, секторів, де вона поширена, щодо трудових відносин,
до яких залучено дітей, та найгірших форм дитячої праці. Збирання
такої інформації може перетворитися на корисний досвід і цікаву на
вчальну діяльність. Ця діяльність сприятиме встановленню контак
тів з іншими зацікавленими сторонами та потенційними партнерами,
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що може виявитися вирішальним чинникам успішності майбутньої
роботи інспекторів.
Конвенції та Рекомендації МОП
Документи МОП, схарактеризовані у Розділі II, слугуватимуть
важливим джерелом посилань та підґрунтям подальшої роботи
інспекторів.
Національне законодавство, політика уряду та органи контролю
Інспектори повинні глибоко знати національне законодавство
у сфері дитячої праці. Крім того, вони повинні ознайомитися з основ
ними положеннями законодавства про освіту, соціальний захист та
права дітей, їм слід добре орієнтуватися в політиці уряду країни
у сфері дитячої праці, знати сектори економіки та географічні
райони, де потрібні першочергові дії, враховувати політичну волю та
природу зобов’язань країни щодо ліквідації дитячої праці. Важливо
мати уявлення про головні обов’язки інших контролювальних
органів (приміром, інспекції шкіл, інспекції гігієни та безпеки праці)
та механізми взаємодії з ними й іншими правоохоронними органами.
Співпраця з урядовими підрозділами та неурядовими
організаціями
Інспектори повинні знати про політику, стратегію, пріоритети та
структуру служби соціального забезпечення населення та органів
освіти. І, що найважливіше, їм потрібна вичерпна інформація про
поточні програми підтримки вилученим із виробництва дітям, що її
надають НУО, урядові структури, релігійні громади та інші організа
ції. Це можуть бути установи неформальної освіти, спеціальні школи,
професійнотехнічні училища або курси для дітей, програми еконо
мічної підтримки для батьків. Одне слово, інспектори повинні розумі
ти, що, за винятком ситуацій гострої загрози, які вимагають термі
нового втручання, будьяке інше вилучення дітей із виробництва має
супроводжуватися заходами з їх реабілітації (надання освіти та про
фесійної підготовки тощо).
Взаємодія з організаціями роботодавців та профспілками
Інспектори повинні усвідомлювати конче важливу роль, яку
можуть відіграти в справі викоренення дитячої праці організації
працівників та профспілки. Отже, вони повинні знати про національні
програми/плани ліквідації дитячої праці, якщо такі існують. У краї
ні може діяти національний організаційний комітет за участю пред
ставників уряду, роботодавців, профспілок та інших інституцій гро
мадянського суспільства. Знання про такі зусилля на національному

77
рівні й безпосередньо участь у них допоможе інспекторам ефективні
ше домовлятися з місцевими роботодавцями та профспілками. Плану
ючи подальшу діяльність щодо дитячої праці, служби інспекції праці
можуть передбачати активну участь у таких ініціативах, як обмін
даними про дитячу працю, взаємодію з іншими контролювальними
органами, соціальними партнерами, іншими установами та НУО.
Зміни завдяки участі в програмах ліквідації дитячої праці
Інспекторам важливо усвідомити, яким чином зміниться страте
гія інспекції праці й наявна практика інспектування, якщо проб
лемам дитячої праці приділятиметься більше уваги. Така діяльність
майже завжди вимагає нових підходів і зміни методів контролю за
дотриманням стандартів, адже тут недостатньо лише притягти робо
тодавця до судової відповідальності або примусити його виконати
вимоги законодавства (наприклад, вивільнити дітей із виробництва).
Необхідні й запобіжні заходи, щоб діти, вилучені з цього підприємст
ва, не повернулися до роботи чи то через надмірну бідність родини, чи
через відсутність освітніх можливостей, або не потрапили у ще небез
печніші умови на іншому робочому місці. Інспектори повинні знати,
як співвіднести нові вимоги та обов’язки із наявними програмами та
планами роботи, як інтегрувати їх у загальну діяльність служби
інспекції праці.
Джерела впливу інспекторів праці
Для якомога повнішого розуміння повноважень інспекторів
(тобто їхньої здатності впливати на інших) доцільно розглянути їх як
суму чотирьох різних, але тісно пов’язаних між собою додатків:
«сили посади», «сили технічного статусу», «сили особистості» та «си
ли ставлення».
Сила посади інспекторів покладена на них законодавством про
працю та нормативною базою у цій сфері, що дає їм право на вільний
доступ до робочого місця, проведення огляду, опитувань і перевірок,
бесід з працівниками та роботодавцем, на вжиття заходів для усунен
ня недоліків, котрі, на їхню думку, становлять загрозу здоров’ю й без
пеці працівників. Необхідно ухвалити спеціальні положення, які
регулюватимуть порядок доступу інспекторів до місць, де працюють
діти, включно із хатньою прислугою, чи функціонує надомне вироб
ництво із використанням дитячої праці. Такі повноваження є важли
вими, але недостатніми для забезпечення виконання роботодавцями
вимог закону.
Сила технічного статусу передбачає володіння предметом, тобто
глибокі знання законодавчонормативної бази, які мають інспектори,
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та їхню здатність надати роботодавцю консультацію щодо оптималь
них для нього шляхів дотримання законодавства; знання ними конк
ретних технічних питань і здатності аналізувати виробничий процес
і виявляти проблеми. Окрім того, що вони знають, які заходи слід
вжити для захисту працівників взагалі та працюючих дітей зокрема,
вони мають уміти вести звітну документацію, збирати статистичні
дані, аналізувати наявну інформацію, готувати доповіді й звіти. По
єднання сили посади і сили технічного статусу є ключовим для ефек
тивного інспектування, але вимагає від інспекторів сили особистості.
Сила особистості передбачає здатність налагоджувати взаємини
з іншими людьми, мотивувати й переконувати людей, користуватися
їхньою довірою та вміти з ними співпрацювати, уникаючи незручних
ситуацій та ефективно врегульовуючи конфлікти. Ця сила ґрунту
ється на особистих чеснотах інспектора, його/її здатності належним
чином використовувати посаду й знання та глибокому розумінні
ним/нею сутності взаємин між людьми.
Сила ставлення означає вміння досягти збалансованості між
силою посади, силою технічного статусу та силою особистості й на цій
основі виробити у себе наполегливість та відданість справі. Це означає
також уміння ставитися до всіх залучених сторін з однаковою сим
патією та розумінням, залишаючись незалежним та об’єктивним
у судженнях, і зрештою, бути рішучим і впевненим.
Усі перераховані якості й навички є обов’язковими для справж
нього інспектора. Складність і чутливість проблеми дитячої праці
вимагають досягнення їх рівноваги заради ефективності
інспектування дитячої праці.
8.8. Оцінювання
Жодну програму підготовки або навчання не можна вважати
логічно завершеною без оцінювання її результативності. Оцінювання
має бути поточним (упродовж семінарів) і підсумковим (по завершен
ні програми). У період проведення семінарів тренери повинні регуляр
но збиратися й оцінювати перебіг навчального дня в плані активності
слухачів, розуміння ними глибинних причин обговорюваних явищ,
результатів роботи, проблем, що виникали та знайдених рішень. Вони
повинні відповісти на питання: чи сприяли види роботи під час семі
нарів досягненню загальної мети курсу, як можна удосконалити на
вчальний процес наступного дня. На завершальному занятті треба
підбити підсумки програми підготовки, визначити засвоєні з неї уро
ки та шляхи подальшого вдосконалення. Усе це варто занотувати, щоб
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використати в процесі підготовки до наступного курсу. Оцінювання
є важливим етапом у навчанні і для слухачів, і для тренерів.
Зрештою, ефективність програми підготовки повинна оцінювати
ся за рівнем її впливу на практичну діяльність інспекторів. Це
робиться згодом, безпосередньо на робочому місці колишніх слухачів.
Очікується, що інспектори застосовуватимуть на практиці навички,
яких вони набули і які вдосконалили в процесі навчання, а саме:
діагностику небезпек під час інспекційних перевірок, коректне
опитування та правильне проведення бесід із дітьми, ефективніше
планування інспекційних візитів, переконливу поведінку під час
переговорів.

ДОДАТКИ

Додаток 1
Бібліографія
Бібліографія вибраних публікацій МОП
1. Конвенції та Рекомендації МОП
• Рекомендації щодо інспекції праці, № 20, 1923 рік.
• Конвенція про інспекцію праці [у промисловості й торгівлі],
№ 81, 1947 рік [та Протокол 1995 року].
• Рекомендації щодо інспекції праці, № 81, 1947 рік.
• Конвенція про інспекцію праці [в сільському господарстві],
№ 129, 1969 рік.
• Рекомендації щодо інспекції праці [в сільському господарст
ві], № 133, 1969 рік.
• Конвенція про мінімальний вік працевлаштування, № 138,
1973 рік
• Рекомендації щодо мінімального віку працевлаштування,
№ 146, 1973 рік.
• Конвенція про найгірші форми дитячої праці, 3182, 1999 рік.
• Рекомендації щодо найгірших форм дитячої праці, №190,
1999 рік.
• Конвенція про гігієну та безпеку праці, № 155, 1981 рік.
• Рекомендації щодо гігієни та безпеки праці, № 164, 1981 рік.
• Конвенція про гігієну та безпеку праці в будівельній промис
ловості, № 167, 1988 рік.
• Рекомендації про гігієну та безпеку праці в будівельній про
мисловості, № 175, 1988 рік.
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Конвенція про гігієну та безпеку праці в сільському госпо
дарстві, № 184, 2001 рік.
Рекомендації щодо гігієни та безпеки праці в сільському гос
подарстві, № 2, 2001 рік.

2. Інспекція праці та дитяча праця
• Хрестоматія для підготовки інспекторів праці, ЖанМоріс
Дер’єн, 1993.
• Інспекція праці та прийняття стратегії у сфері дитячої праці.
Навчальний посібник, ЖанМоріс Дер’єн, МОП, 1994.
• Матеріали навчального курсу з розробки, управління й оціню
вання програм у сфері дитячої праці, МОПІПЕК, 1994.
• Інспекція праці та прийняття стратегії у сфері дитячої праці.
Працююча дитина: психологосоціальний підхід, Буаден,
МОП, 1995.
• Профспілки та дитяча праця: Рекомендації шодо практичних
дій, Файф і Джанканіш, МОП, 1996.
• Роль інспектора праці в країнах з перехідною економікою,
Гаммер і Віль, МОП, 1996.
• Спеціальна програма підготовки з питань дитячої праці для
інспекторів праці, Філігагін, МОПІПЕК, 1997.
• Ефективне ведення переговорів. Практичні рекомендації,
Герон і Ванденабель, Бангкок, 1997.
• Нові превентивні стратегії інспектування праці. Лурвей і Ріхт
хофен, МОП, 1998.
• Стратегія і планування інспекції праці: Практичні рекомен
дації, Іерон, МОП, Бангкок, 1998.
• Новий інструмент у боротьбі за викоренення найгірших форм
дитячої праці. Конвенція МОП № 182, листівка без номера для
посилань.
• Інспекція праці та дитяча праця. Доповідь для обговорення на
зустрічі експертів, Женева, вересень 1999 року.
• Інспекція праці та дитяча праця. Доповідь зустрічі експертів,
вересень 1999 року, МЕLIСL/1999/D7.
• Моніторинг робочих місць в Азії і боротьба за подолання ди
тячої праці, Вагапассі. Базове дослідження МОП № 2, МОП /
Регіональна азійська зустріч на вищому рівні з питань дитячої
праці, Японія, 2000.
• Інспекція праці: Керівництво для професіоналів, Фон Ріхтхо
фен, МОП, 2001 (проект).
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•
•

Інспекція праці та дитяча праця, Фон Ріхтхофен. Робочі доку
менти з теми «Дитяча праця в Африці» (II), МОПІПЕК, Банг
кок, 2001.
Рекомендації з моніторингу (проект), Ван дер Поле, 2001.

3. Гігієна та безпека праці
• Енциклопедія гігієни та безпеки праці, 4е видання, МОП,
1998.
• Гігієна та безпека праці на будівельних майданчиках. На
вчальний посібник, 1995.
• Безпека праці та використання хімічних речовин на робочому
місці: принципи роботи, запропоновані МОП, 1998.
• Гігієна та безпека праці і використання хімічних речовин на
робочому місці. Навчальний посібник, 1998.
• Працюючі діти: ризик для здоров’я та безпеки, Фораст’єрі,
МОП, 1997.
• Засадничі принципи гігієни та безпеки праці, Аллі, МОП,
2000.
4. Дитяча праця
• Дії з ліквідації дитячої праці, огляд проблеми та реагування
на неї, МОПІПЕК, 1994.
• Виявіть випадки дитячої праці [швидко]. Посібник зі швид
кого оцінювання, МОПІПЕК, 1994.
• Дитяча праця: боротьба проти нестерпного. Доповідь IV (1),
подана на 86е засідання Міжнародної конференції з питань
праці у 1998 році, Женева, 1996.
• Доповідь Комітету МОП з дитячої праці, 87е засідання
Міжнародної конференції з питань праці, Женева, червень
1999 року.
• Дії з ліквідації дитячої праці, Іаспелс і Джанканіш, МОП
ІПЕК, 2000.
• Доповідь про впровадження 2000–2001 років, МОПІПЕК,
2001.
• Позитивний досвід: вивчення досвіду семи країн, МОПІПЕК,
2001.
• Нагальна програма: Сальвадор, 2001.
• Нагальна програма: Танзанія, 2001.
• Нагальна програма: Непал, 2001.
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Додаток 2
ЗУСТРІЧ ЕКСПЕРТІВ З ІНСПЕКЦІЇ ПРАЦІ ТА ДИТЯЧОЇ ПРАЦІ
Уривки з доповіді
Женева, 1999
Стан справ
На виконання пропозиції неформальної зустрічі міністрів з пи
тань дитячої праці, що відбулася під час Міжнародної конференції
з питань праці у 1996 р., Керівний орган МОП вирішив провести
Зустріч експертів з інспекції праці та дитячої праці. Ця зустріч відбу
лася в Женеві у вересні 1999 р. Метою її було надання можливості
експертам з інспекції праці та дитячої праці обмінятися думками
і досвідом з таких питань: роль інспекторів праці у боротьбі за лікві
дацію дитячої праці, позитивний досвід та найефективніші підходи,
а також розроблення рекомендацій щодо подальших дій на міжнарод
ному і національному рівнях. Потреба у розробленні ефективних засо
бів, здатних покласти край експлуатації дітей, була і залишається
нагальним завданням на порядку денному міжнародної спільноти.
Декларація про засадничі принципи й трудові права, а також
додаткові документи до неї, прийняті 1998 року, зобов’язують усі
країничлени визнати Декларацію та працювати задля реалізації за
вдання ефективної ліквідації дитячої праці. Конвенція 1973 р. про
мінімальний вік працевлаштування (№ 138), яку зараз ратифікують
дедалі більше країн, залишається фундаментальним документом
у сфері дитячої праці. Ці міжнародні угоди передбачають вжиття
комплексних заходів щодо посилення інспекції праці та контролю за
виконанням відповідного законодавства. Інспекція праці покликана
відіграти ключову роль у визначенні небезпечних видів праці, вияв
ленні підприємств та інших робочих місць, де існують ці небезпеки,
у проникненні в найнедоступніший сектор неформальної економіки
та поширенні діяльності на нього, а також на віддалені сільські райо
ни, приватні будинки та малі надомні виробництва, де використову
ють дитячу працю, у приділенні особливої уваги працюючим дівчатам
та іншим найуразливішим групам.
Нижче наведено комплекси рекомендацій, одностайно ухвалених
учасниками Тристоронньої зустрічі експертів на вищому рівні.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
Дії на національному рівні
А. Уряди, в тісній співпраці з організаціями роботодавців і праців
ників, повинні створити, розвивати й підтримувати політичне середо
вище, яке в контексті національної соціальної політики та політики
у сфері праці повною мірою визнаватиме б важливість ліквідації
дитячої праці. Особлива відповідальність за це покладається на міні
стерства праці. Лише за наявності сильної політичної волі служби
інспекції праці країнчленів зможуть відіграти провідну роль у вико
ренення дитячої праці, й особливо її найгірших форм. З огляду на це:
1. Країничлени мають дотримуватись положень Декларації про
засадничі принципи й трудові права і додаткових документів до неї
(1998 р.), що зобов’язують всі країничлени МОП поважати, підтри
мувати й упроваджувати принципи дотримання всіх основних стан
дартів праці, в тому числі ефективного подолання дитячої праці.
2. Країничлени мають ратифікувати Конвенції МОП про дитячу
працю, зокрема Конвенцію 1973 р. про мінімальний вік працевлашту
вання (№ 138), Конвенцію 1999 р. про найгірші форми дитячої праці
(№ 182) та Конвенції про інспекцію праці, а саме Конвенцію 1947 р.
про інспекцію праці (№ 81) і Протокол 1995 року до Конвенції 1947 р.
про інспекцію праці, Конвенцію 1969 року про інспекцію праці в сіль
ському господарстві (№ 129) та Конвенцію 1978 року про адміністру
вання праці (№ 150). Крім того, формулюючи національну політику
у цій сфері, вони мають зважати на додаткові рекомендації МОП
(№№ 20, 81, 82, 133, 146, 158, 190).
3. Країничлени повинні розробити й упровадити комплексну
національну стратегію інспекції праці, а також скоординовану послі
довну стратегію забезпечення виконання законодавства; обидва доку
менти повинні містити положення про стратегію інспектування
дитячої праці.
4. Країничлени повинні створити чітку й прозору систему
законодавства у сфері дитячої праці та інспекції праці, яка, з одного
боку, відображатиме б політику держави у цих сферах, а з іншого –
закріплюватиме повноваження служби інспекції праці щодо нагляду
за дотриманням законодавства про дитячу працю. Законодавство про
дитячу працю та інспекцію праці має поширюватися на всі форми
зайнятості дітей у формальному і неформальному секторі й на всі
види трудових відносин.
5. Політична воля має виявлятися у виділенні необхідних коштів
на утримання й ефективне функціонування служб інспекції праці,
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достатніх для забезпечення ними практичного внеску в поліпшення
умов праці та викоренення дитячої праці. Крім того, слід передбачити
достатні ресурси на програми реабілітації та соціальну інтеграцію
дітей, вивільнених із виробництва.
Б. Інспектори праці повинні зробити більше, ніж передбачено
мінімальними стандартами, закріпленими у Статті 3 Конвенції № 81
(та у Статті 6 Конвенції № 129), й покласти на себе прoактивну, пре
вентивну роль у цьому процесі. Під час проведення перевірок інспек
тори праці повинні не лише виявляти випадки роботи дітей у незакон
них умовах, де потрібно вилучати їх із виробництва та забороняти
роботодавцю знову винаймати дітей, й виконувати консультативну
роль, сприяючи використанню засобів заохочення поряд із заходами
нагляду.
В. Згідно зі Статтею 4 Конвенції МОП 1999 року про найгірші
форми дитячої праці (№ 182), інспектори праці мають брати активну
участь в укладанні переліку видів небезпечної праці, які повинні за
боронятися національним законодавством для дітей віком до 18 років
і ліквідовані в першу чергу.
Г. Служби інспекції праці повинні бути працездатними, професій
ними й ефективними, раціонально структурованими та вкомплекто
ваними достатньою кількістю добре підготовлених інспекторів праці,
забезпечених необхідним обладнанням, матеріалами і стимулами до
плідної праці. Професійна служба інспекції праці має використовува
ти наявні ресурси ощадливо і системно, що досягається, поряд із
іншим, визначенням пріоритетів діяльності, ретельним плануванням
усіх видів роботи, які вона має виконувати за законом. Така служба
повинні бути невід’ємною складовою ширшої системи адмініструван
ня праці, яку мають очолювати висококваліфіковані керівники і під
тримувати відповідальні органи політичної влади.
Д. Інспектори мають бути добре поінформованими, незалежними
і мати достатню підготовку з питань дитячої праці. Знання основних
проблем дитячої праці та співчуття до працюючих дітей, особливо
зайнятих у небезпечному виробництві, є вирішальним, якщо інспек
тори справді мають намір зробити свій внесок у справу викоренення
дитячої праці.
Е. Стосовно дитячої праці інспектори повинні планувати й про
грамувати свою інспекторську діяльність таким чином, щоб кожна
установа або підприємство, які підлягають перевіркам і де використо
вується чи може використовуватися дитяча праця, перевірялися
б регулярно, а також вчасно реагували на зауваження, отримані під
час перевірки.
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1. Інспекційні візити повинні сприяти збиранню інформації про
природу й масштаби дитячої праці окремо за категоріями, передбаче
ними параграфом 5(2) Рекомендацій МОП про найгірші форми дитя
чої праці від 1999 року (№ 190).
2. Зібрана інформація повинна зберігатися в базі даних, що
відображає ситуацію з використанням дитячої праці на рівні підпри
ємства, а також у системі управління інформацією про робочу силу та
робочі місця, і бути відкритою для користування в процесі плануван
ня, моніторингу, досліджень тощо.
3. Таку інформацію повинні використовувати органи адміністру
вання праці як інструмент, що визначає спрямування їхніх зусиль
у сфері дитячої праці, особливо її найгірших форм.
4. Інформація повинна стати складовою загальнонаціональної
бази даних про дитячу працю й використовуватися для підготовки
публікацій з питань дитячої праці, наприклад про реальний стан
справ щодо поширення дитячої праці в країні, для розроблення голов
них напрямів діяльності міністерства праці, а також у просвітницькій
роботі серед громадськості.
5. Зібрана інформація повинна надсилатися у відповідній формі,
наприклад у формі звітів, що подаються, згідно зі Статтею 22 Консти
туції МОП, до штабквартири Міжнародної організації праці.
Є. Для справжнього викоренення дитячої праці необхідно вжити
заходів, що вимагають співпраці з іншими зацікавленими сторонами.
Поперше, інспектори праці повинні тісно взаємодіяти з іншими під
розділами органів адміністрування праці. Органи адміністрування
праці, своєю чергою, мають співпрацювати зі службами охорони здо
ров’я, освіти, професійної підготовки, соціального забезпечення,
у справах сім’ї, дітей та молоді.
Ж. Слід налагодити активні взаємини з організаціями працівни
ків і роботодавців на всіх рівнях, а також з неурядовими організація
ми та іншими зацікавленими сторонами, які нерідко мають ліпші
можливості для виявлення випадків експлуатації дітей та надання
підтримки дітям, вилученим із виробництва.
3. Інспектори праці, які займаються питаннями дитячої праці,
повинні мати повноваження й діставати підтримку відповідних орга
нів на забезпечення виконання законодавства про небезпечні види
праці. Для цього інспектори повинні отримати належну підготовку та
професійні навички щодо виявлення небезпечних чинників праці,
небезпечних матеріалів і процесів, а також небезпечних умов праці.
І. Інспекторам праці мають бути надані повноваження застосову
вати акти з вимогою про усунення недоліків, акти про зупинку, акти
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про заборону діяльності, а також повноваження нагляду та пересліду
вання для викоренення найгірших форм дитячої праці. Такий потуж
ний інструмент впливу як санкції теж має бути в розпорядженні
інспекторів праці; крім того, слід вжити всіх належних заходів для
забезпечення підтримки їхньої діяльності з боку правоохоронних
органів та судової системи.
Й. Інспектори праці повинні мати статус представників влади і як
такі захищатися правоохоронними органами, якщо існуватиме загро
за їхній особистій безпеці. Вони також повинні звільнятися від судо
вого переслідування, що може стати результатом належного
виконання ними своїх професійних обов’язків.
К. Служби адміністрування праці повинні запровадити інновацій
ні види роботи, що вможливить ефективніше втручання інспекторів
праці в діяльність неформального сектору: проведення інформацій
них кампаній та просвітницької роботи серед місцевої громади та
роботодавців, у кооперативах, організаціях виробників та профспіл
ках; формування дієвих взаємин з організаціями працівників і робо
тодавців, НУО, релігійними організаціями та жіночими групами.
Нова стратегія має включати методи роз’яснення дітям та батькам
загроз та наслідків дитячої праці. Слід розробити інноваційні шляхи
роботи із неписемним населенням.
Л. Структурна організація служби інспекції праці повинна бути
раціональною і сприятливою для здійснення ефективного нагляду за
дотриманням законодавства і запобігання поширенню дитячої праці.
М. Ефективність служби інспекції праці повинна підвищуватися
шляхом забезпечення належних умов праці для самих інспекторів,
щонайменше відповідно до стандартів, закріплених у документах
МОП, зокрема у Статті 6 (1) Конвенції № 81 та Статті 8 (1) Конвенції
№ 129. Потрібно докласти всіх зусиль для запобігання дискримінації
за статтю, расою, національністю, релігією чи географічним похо
дженням серед інспекторів, а також для надання їм рівних можли
востей у плані підвищення кваліфікації.
Н. Комплексна національна стратегія контролю за дотриманням
законодавства повинна містити чіткі завдання щодо інспекції праці
та викоренення дитячої праці, в яких треба передбачити:
1. Наголос на запобіганні як головній меті інспекції дитячої пра
ці, розроблення методів превентивного реагування.
2. Врахування потреби у збалансованості між консультативною
та наглядовою складовою діяльності інспекторів, позачерговими
неоголошеними перевірками та застосуванням санкцій.
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3. Використання додаткових засобів, а саме: реєстрації народжен
ня, звітності про відвідування школи, послуг інформаційних служб
і засобів масової інформації, добровільних програм дотримання
стандартів і принципів роботи підприємств, меморандумів про
взаєморозуміння, надійних систем моніторингу, за потреби – у спів
праці з іншими зацікавленими сторонами.
О. Стратегія повинна передбачати застосування методів переко
нання й впливу на роботодавців, які використовують дитячу працю,
та заохочення їх до постійного дотримання вимог законодавства.
Подальші дії МОП
Для дієвого впровадження принципів та прав, передбачених
Декларацією про засадничі принципи та трудові права і додатковими
документами до неї, прийнятими 1998 р., МОП як законно уповно
важена та компетентна міжнародна організація, що встановлює і сте
жить за дотриманням міжнародних стандартів праці й захищає
фундаментальні права працівників, повинна зробити таке:
1. Наполегливо сприяти ратифікації та впровадженню Конвенцій
МОП про дитячу працю та інспекцію праці і виконанню супровідних
Рекомендацій, зокрема Конвенції про інспекцію праці від 1947 р.
у (№ 81) та Протоколу 1995 р. до Конвенції про інспекцію праці від
1947 р., Конвенції про інспекцію праці (в сільському господарстві)
від 1969 р. (№ 129), Конвенції про адміністрування праці від 1978 р.
у (№ 150), Конвенції про мінімальний вік працевлаштування від
1973 р. (№ 138) та Конвенції про найгірші форми дитячої праці
від 1999 р. (№ 182).
2. У повній відповідності до принципу тристоронності підтри
мувати зусилля країнчленів з викоренення дитячої праці шляхом
технічної співпраці в межах Міжнародної програми з ліквідації
дитячої праці (ІПЕК), у тому числі через надання підтримки дієвим
проектам, надійним системам моніторингу і верифікації.
3. Продовжити становлення і зміцнення систем адміністрування
праці в країнахчленах і, зокрема, служби інспекції праці шляхом
удосконалення консультативних послуг та послуг технічної коопера
ції, спрямованих на посилення авторитету, статусу, свободи дій,
трудових прав інспекторів праці та поліпшення умов їхньої власної
праці.
4. Підтримувати міжвідомчу співпрацю щодо провадження зако
нодавства і нагляду за дотриманням стандартів, посилювати співпра
цю між відділами МОП як на рівні штабквартири, так і на місцях,
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зокрема шляхом зміцнення складової адміністрування праці в між
дисциплінарних підрозділах організації.
5. Надавати службам інспекторів праці країнчленів технічну до
помогу у подоланні дитячої праці, яка передбачає:
(а) на регіональному та національному рівнях – технічну допо
могу з розроблення стратегії та, де необхідно, проведення законодав
чої й організаційної реформи;
(б) курси професійної підготовки для інспекторів праці з вивчен
ня Конвенцій МОП, Конвенції про мінімальний вік працевлашту
вання від 1973 р. (№ 138), Конвенції про найгірші форми дитячої
праці від 1999 р. (№ 182) та супровідних Рекомендацій до них, зверта
ючи головну увагу на критерії визначення найгірших форм дитячої
праці та небезпечної праці, які подано в Конвенції № 182 та Рекомен
даціях № 190;
(в) курси професійної підготовки з питань упровадження зако
нодавства про дитячу працю, у тому числі забезпечення пріоритетних
заходів з викоренення найгірших форм дитячої праці;
(г) розроблення навчальних модулів для інспекторів праці й зо
крема для інспекторів дитячої праці, а також, і підготовку тренерів
для роботи з цими модулями.
6. У межах ІПЕК продовжувати разом з урядами, організаціями
працівників та роботодавців, НУО та міжнародними організаціями,
такими як ЮНІСЕФ, розробляти та впроваджувати програми для
окремих секторів, що передбачають моніторинг ситуації дитячої пра
ці, сприяти проведенню програм реабілітації, в тому числі шляхом
розповсюдження в публікаціях МОП позитивного досвіду функціону
вання систем моніторингу та верифікації.
7. Продовжувати співпрацю МОП із системою Об’єднаних націй
та іншими багатосторонніми агенціями в межах зазначеної Деклара
ції, особливо з огляду на необхідність розроблення міжнародної полі
тики на підтримку боротьби за ліквідацію дитячої праці та посилення
можливостей служб інспекції праці.
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Додаток 3
Форми програм спостереження та звітів
Програма спостереження та бланк звіту (1)
Служба інспекції праці:

Дата інспекції:

І. ДАНІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО
*
*
*
*

Назва підприємства:
Адреса (2)
Види діяльності підприємства:

Тип підприємства (1):
Телефон:
Кількість працюючих:

Філії підприємства:
* Прізвище керівника підприємства:
* Прізвища й посади інших працівників, з якими проводилися зустрічі:
• Керівники технічних служб:
• Начальник відділу кадрів:
• Відповідальний за безпеку:
• Представники працівників:

II. ДАНІ ПРО ПРАЦІВНИКІВ
Кількість працюючих
Постійні
Сезонні
Денні
Тимчасові
Підмайстри
Працюючі сім’ї
Працюють на себе
Інші типи працівників
РАЗОМ
Зареєстровано
Працюють нелегально
(всі випадки)
Працівники, зайняті
ручною працею,
підмайстри
Некваліфіковані
робітники, які
отримують відрядну
платню
Працівники, які
працюють на ставку
Технічний персонал,
майстри
Інженернокерівний
штат

Дітей
Хлопець Дівчина

Дорослих
Ч
Ж

Разом Коментарі
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Програма спостереження та бланк звіту (2)
Назва підприємства:
Кількість працюючих дітей:
Кількість працюючих дорослих:
III. ВИРОБНИЧЕ ОТОЧЕННЯ

Тип оточення
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.
5.1
5.2
5.3
5.4

Природне середовище
Важкі кліматичні умови
Небезпечні тварини
Ризик інфекцій та захворювань
Тривалі й важкі переїзди
Небезпечне оточення
Розміщення та робочі
приміщення
Брудні, в поганому стані
Небезпечні стіни, підлога, стеля
Небезпечний рух транспорту
Небезпека падіння з висоти
Умови робочого оточення
Надмірна спека, вологість
Холод, протяги
Недостатня вентиляція
Пил, гази, запахи
Шум, вібрація
Недостатнє освітлення
Робота вночі
Важкі вантажі
Інструменти, механізми, машини
Незручні ручні інструменти
Небезпечні механізми
Трактори
Машини
Транспортні засоби
Підйомники та ліфти
Матеріали та продукти
Шкідлива сировина
Пестициди та добрива
Фарби, лаки, розчини

Кислоти

Кількість Кількість
Коментарі
дітей, які дорослих, які
й оцінка
піддані
піддані
ризику
ризику
ризику
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Тип оточення
5.5
5.6
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

Вибухонебезпечні речовини
Інші шкідливі продукти
Психологічні загрози
Насильство
Словесні образи та знущання
Сексуальне насильство
Ізольованість
Наявність захисту
Соціальний захист
Протипожежний захист,
запобігання
Медична аптечка
Фізична та фінансова доступність
послуг
Представник працівників
Обладнання і процеси
Свердління, подрібнення,
шліфування, зварювання
Нагрівальні системи, прасувальне
обладнання
Печі, сушильні системи,
холодильні камери
Силосні ями, цистерни, басейни
Інші небезпечні методи зберігання
Інші небезпечні процеси
Вибухонебезпечність
Ризик пожежі
Небезпека ураження струмом
Фізичне та розумове напруження
Виснажлива робота
Робота на колінах чи в згорблено
му стані
Тривале стояння на ногах
Незручне положення при сидінні
Часте пересування по приміщенню
Перенесення важких вантажів
Виснажливий ритм і темп праці
Монотонна, повторювальна робота
Обмежена зорова перспектива

Кількість Кількість
Коментарі
дітей, які дорослих, які
й оцінка
піддані
піддані
ризику
ризику
ризику
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Тип оточення
10. Індивідуальні засоби, гігієна
10.1 Незручний одяг, взуття
10.2 Недостатні засоби індивідуального
захисту
10.3 Відсутність питної води
10.4 Відсутність води для миття
10.5 Відсутність столової чи місця для
прийняття їжі
10.6 Відсутність приміщення для
переодягання
10.7 Відсутність туалету та окремих
туалетів для чоловіків та жінок
10.8 Погані умови проживання

Кількість Кількість
Коментарі
дітей, які дорослих,
й оцінка
піддані які піддані
ризику
ризику
ризику
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Програма спостереження та бланк звіту (4)
Назва підприємства:
Кількість працюючих дітей:
Кількість працюючих дорослих:
IV. ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ДНЯ
Робочі години

Діти
Хлопець Дівчина

Дорослі
Ч
Ж

Коментарі

1. Тривалість робочого дня –
5 год/день
Години: 5–8 год/день
8+ год/день

Щоденний
розклад
РАЗОМ:
год/день

2. Тривалість робочого тижня –
40 год/тиж
Години: 40–49 год/тиж
50–59 год/тиж
60+ год/тиж

Тижневий
розклад
РАЗОМ:
днів/тиж

3. Робота вночі:
4. Робота по змінах: 2x8
3x8
інші системи
5. Перерви впродовж робочого
дня –
менш ніж 30 хв/день
більш ніж 30 хв/день

Понаднор
мові години

6. Відпочинок упродовж тижня –
менш ніж 24 годин
понад 24 годин
7. Оплачувана відпустка –
менш ніж 12 днів/рік
понад 12 днів/рік
8. Державні свята (оплачені
вихідні дні) –
менш ніж 6 днів/рік
понад 6 днів/рік

Метод
підрахунку
права на
відпустку
Спосіб
оплати за
державні
свята

95
Додаткова інформація:

У випадку позмінної або вахтової
роботи зазначте:
У випадку нічної роботи зазначте: розклад змін:
розклад:

ротація змін:

частоту/повторюваність:

зайняті працівники (вік, стать):

зайняті працівники (вік, стать):

винагорода:

Винагорода
Засоби контролю за тривалістю
робочого часу:
розклад на стенді (якою мовою?):
повідомлення інспекторові праці:
наряди та інша звітна документація:
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Програма спостереження та бланк звіту (5)
Назва підприємства:
Кількість працюючих дітей:
Кількість працюючих дорослих:
V. ВИНАГОРОДА
Кількість працюючих
1. Система винагороди за
працю
• Погодинна (1)
• Відрядна (2)
• Нерегулярна (3)
• Не оплачується готівкою
• Натурою (4)
• Нижча за мінімальні
тарифи
2. Рівень винагороди:
• Мінімальний
• Середній
• Максимальний
• Мінімальний за чинним
законодавством (чи вста
новлений за колективним
договором)
3. Середня винагорода на:
• Підмайстрів
• Некваліфікованих робіт
ників, які отримують від
рядну платню
• Працівників, які працю
ють на ставку
• Технічного персоналу,
майстрів
• Інженернокерівного
складу

Дітей
Дорослих
Разом Коментарі
Хлопець Дівчина Ч
Ж
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VI. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
Кількість працюючих
1. Обмеження,
дискримінація
• У борговому рабстві
• Залежить від посередників
• Під загрозою насильства
або потерпає від насильства
• Сексуальна дискримінація
• Інші типи дискримінації
2. Колективні відносини
• Ізольовані працівники
• Працівники без ресурсів
• Відсутня свобода асоціа
цій
• Немає представників
• Відсутня система
колективного договору

Дітей
Дорослих
Разом Коментарі
Хлопець Дівчина Ч
Ж
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Додаток 4
Бланки з контрольними запитаннями для прийняття рішень
Оцінювання: Пропоновані запитання для аналізу варіантів
рішення
1. Наскільки серйозною є ситуація?
Чи це справа правоохоронних органів?
Чи є ситуація небезпечною для дорослих?
Чи є вона вочевидь шкідливою для дітей?
Чи є ризик психологічного насильства?
Чи високий ризик для здоров’я та/чи
безпеки?
Чи вимагається негайне закриття заводу,
зупинка процесу чи заборона діяльності?
Чи потрібне негайне вилучення дітей?
Чи можна поліпшити умови праці, щоб
вони не були небезпечними?
Якщо так, то як саме?
Ця проблема є новою чи існує тривалий
час?
Чи є підтримка діяльності з боку
профспілок?
Чи є підтримка діяльності з боку
роботодавців/власників?

Так

Ні

?

Коментарі –
Що? Чому? Як?
Хто? Коли?
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2. Ширший контекст
Чи відомий статус зайнятості?
Чи відомий роботодавець?
Чи порушено закон? Якщо так, то в чому?
Чи мав попередження роботодавець
раніше?
Чи проводиться громадський моніторинг?
Чи готовий роботодавець до співпраці?
Якщо ні, то чому?
Через побоювання місцевої/галузевої
конкуренції?
Чи можна це подолати?
Чи доступна для дітей освіта у цій
місцевості?
Чи є поблизу заклади з професійної
підготовки?
Чи можна домовитися з роботодавцем про
часткову зайнятість дітей (неповний
день)?
Чи можна домовитися з роботодавцем про
першочергове вилучення з виробництва
наймолодших дітей?
Чи наявні програми соціальної
підтримки?
Чи налагоджена взаємодія з органами
освіти?

Так

Ні

?

Коментарі –
Що? Чому? Як?
Хто? Коли?
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3. Альтернативні варіанти
Негайне судове переслідування?
Негайне повідомлення про
закриття/зупинку?
Негайна вимога вилучити дітей із
виробництва?
Акт із вимогою поліпшити умови праці
та знизити ризик?
Вести переговори про:
1 ) зменшення ризиків
2) вилучення дітей
Чи можна це перевірити? Коли?
Порадити /переконати роботодавця
обміркувати шляхи виконання вимог
законодавства?
Інші альтернативні варіанти:
1)
2)
3)
4)

За

Проти

Рекомендації
Так
Ні
?
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4. Вплив та ймовірний успіх
запропонованих заходів
Чи зрозумілими є положення закону щодо
цього випадку?
Чи може бути вдалим захід із
забезпечення виконання положень
законодавства?
Якими будуть економічні наслідки
вилучення дітей із виробництва?
Якими будуть соціальні наслідки
вилучення дітей із виробництва?
Чи можна успішно реалізувати досягнену
домовленість?
Чи поліпшить роботодавець умови праці?
Чи підтримує громада дії інспектора?
Якщо ні, то чи можна переконати громаду
зробити це?
Чи підтримають інспектора профспілки?
Якими будуть політичні наслідки
запропонованих заходів?

Так

Ні

?

Коментарі –
Чому? Що?
Як? Коли?
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