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Питання 1 Мета, сутність та причини виникнення 
Міжнародної організації праці (МОП)

Проблеми міжнародного регулювання трудових відносин виникли ще на початку XIX ст. Ці проблеми загострювалися дедалі більше, і у 1901 році було створено Міжнародну асоціацію з захисту трудящих, основне призначення якої —проведення порівняльного аналізу національних законодавств, інформування держав, збирання й дослідження документації з трудового права. Діяльність Міжнародної асоціації з захисту трудящих припинилася на початку Першої світової війни.
Початок  XX ст.   відзначився  зростанням  чисельності  та впливу робітничого класу, погіршенням його стану під час війни, активними революційними й соціальними виступами у країнах Західної Європи під впливом подій у Росії, бурхливим розвитком світової торгівлі й міжнародної конкуренції. Це потребувало появи міжнародної організації, яка захищала б права трудящих. Такою організацією стала Міжнародна організація праці (МОП), створена 1919 р.
У роботі Першої конференції МОП взяли участь представники 41 країни, кожну державу було представлено двома делегатами від уряду та по одному - від підприємців і профспілок. Конференція прийняла шість міжнародних конвенцій: з питань тривалості робочого дня у промисловості, боротьби з безробіттям, захисту материнства, обмеження праці жінок у нічний час, мінімального віку прийняття на роботу, обмеження праці молоді в нічний час у промисловості. 

Причини виникнення МОП



3
МОП була заснована урядами ряду країн згідно з рішенням Паризької

конференції 11 квітня 1919 р. з ціллю міжнародного співробітництва для
усунення соціальної несправедливості шляхом поліпшення умов праці. У
даний час МОП - одна зі спеціалізованих установ ООН. Місцем розташування
МОП було визначено Женеву

МОП покликана вирішувати такі завдання: 
 розробка узгодженої політики та програм, спрямованих на вирішення 
соціально-трудових проблем; 
 розробка та прийняття міжнародних трудових норм (конвенцій та 
рекомендацій) для проведення прийнятої політики у життя; 
 допомога країнам - членам МОП у вирішенні проблем зайнятості та 
скороченні безробіття; 
 розробка програм щодо поліпшення умов праці; 
 розвиток соціального забезпечення; 
 розробка заходів щодо захисту прав таких соціальне вразливих груп 
трудящих як жінки, молодь, особи похилого віку, працівники-мігранти; 
 сприяння організаціям найманих працівників і підприємців в їхній роботі 
спільно з урядами щодо врегулювання соціально-трудових відносин.

Міжнародна організація праці (International Labour Organization )



На сьогоднішній день членами МОП є 174 держави. Відповідно до Статуту 
МОП її членом може бути кожна держава - член ООН. 
Україна являється членом МОП з 1954 р. 
Головним принципом роботи МОП є трипартизм, що означає, що 
формування майже всіх органів МОП базується на основі 
трьохстороннього представництва - від урядів, представників 
працівників і підприємців (роботодавців).
Отже, кожна держава представлена чотирма делегатами: два - від уряду, по 
одному - від підприємців і працівників. 

Головною метою створення МОП було розроблення і прийняття 
міжнародних трудових норм. 
У 1926 р. Міжнародна конференція праці ухвалила рішення про створення 
механізму контролю за дотриманням міжнародних трудових норм. 
Було створено комітет незалежних експертів, завданнями якого стали 
розгляд доповідей урядів і надання аналізу цих доповідей генеральною 
конференцією МОП.



Основні принципи МОП
• міцний мир може бути встановлено тільки на основі соціальної справедливості;
• ненадання країною трудящим нормальних умов праці є перешкодою для інших народів, які бажають поліпшити стан трудящих у своїх країнах;
• свобода слова і свобода об'єднань - необхідні умови постійного прогресу;
• бідність у будь-якому місці є загрозою для загального добробуту;
• усі люди незалежно від раси, віри, статі мають право на матеріальний добробут і духовний розвиток в умовах незалежності й гідності, економічної стійкості та рівних можливостей. 



Основні цілі МОП зводяться до:
 захисту інтересів і прав трудящих та їхніх організацій шляхом регламентації робочого часу, 
 боротьби з безробіттям,
 забезпечення гарантій заробітної плати за рівну працю, 
 захисту трудящих від професійних захворювань і нещасних випадків на виробництві, 
 захисту дітей, підлітків і жінок, регламентації питань соціального страхування і соціального забезпечення, 
 організації професійно-технічного навчання трудящих,
 тощо.



Основні напрямки діяльності МОП
- нормотворча діяльність - полягає в розробленні та прийнятті міжнародних трудових норм (конвенцій і рекомендацій).
За період своєї діяльності МОП розробила і прийняла більше 180 конвенцій та більше 180 рекомендацій із широкого спектра соціально-трудових питань у всіх сферах соціально-економічного життя суспільства;
- технічна співпраця - має на меті надати членам МОП (як урядам, так і організаціям підприємців і трудящих) сприяння в розробленні національного трудового законодавства, підготовці   національних  кадрів   у  соціально-економічній сфері, проведенні різноманітних семінарів і колоквіумів; 
- видавнича діяльність — полягає у публікуванні результатів досліджень з найважливіших міжнародних трудових і соціальних проблем, нормативно-довідкових видань, збірників з охорони та гігієни праці, матеріалів з освіти працівників тощо.   МБП        загальновизнаний   у   світі   інформаційно-аналітичний центр із питань праці. Основними періодичними виданнями МБП є «Міжнародний огляд праці», «Офіційний бюлетень МБП», «Законодавчі акти про працю», «Щорічник статистики праці» тощо. 



Питання 2 Структура Міжнародної організації праці



У 1946 р. МОП стала спеціалізованим закладом ООН. Найвищим органом МОП є Міжнародна (генеральна) конференція праці, яка скликається щороку. 
Основне завдання конференції - прийняття міжнародних трудових норм, конвенцій і рекомендацій. 
Конференція затверджує бюджет і програму діяльності МОП на кожні два роки.
На ній вибирається основний виконавчий орган МОП -Адміністративна рада.

Адміністративна рада здійснює керівництво МОП у проміжках між конференціями, обирає Генерального директора Міжнародного бюро праці, розглядає поточні питання діяльності МОП, готує для конференції пропозиції з програми та бюджету. У межах Адміністративної ради працюють комітети, які готують питання з різних напрямків діяльності МОП для розгляду на Адміністративній раді. 
У складі Адміністративної ради 56 членів: 28 представників уряду, 14 представників підприємців і 14 представників профспілок.



Міжнародне бюро праці (МБП) — постійний секретаріат 
МОП, який здійснює всю поточну роботу з виконання 
рішень конференції та Адміністративної ради. В апараті 
МБП близько 1900 співробітників більше 110 
національностей, які працюють як у самій штаб-квартирі в 
Женеві, так і в 40 відділеннях МОП у різних регіонах 
світу.

Окрім перелічених офіційних органів МОП, періодично проводяться на тристоронній основі регіональні конференції МОП, галузеві й технічні наради з окремих галузей і груп галузей економіки.



Міжнародний інститут соціально-трудових відносин — самостійна установа, метою якої є сприяння поглибленому вивченню та усвідомленню проблем праці й методів їх вирішення. 
Міжнародний інститут соціально-трудових відносин здійснює такі програми:
- Органи з праці та економічний розвиток.
- Органи з праці та нові системи організації виробництва.
- Взаємодія різних установ
- Навчальна діяльність.
Міжнародний навчальний центр МОП - найбільший навчальний заклад системи ООН. За його навчальними програмами пройшло підготовку понад 50 тис. осіб із 170 країн. Діяльність центру присвячено внеску у розвиток людських ресурсів за принципом: вклад у посилення людського потенціалу є найбільш ефективним засобом досягнення соціального прогресу і зміцнення країн, що розвиваються та переходять до ринкової економіки.



Основні програмні пріоритети
• сприяння зайнятості населення; структурна перебудова і соціальна справедливість; рівноправність жінок; соціальний захист інвалідів;
• вдосконалення управління і розвитку підприємств; покращення умов праці та виробничого середовища; усунення дитячої праці;
• соціальне партнерство і соціальне забезпечення; галузева діяльність; багатонаціональні підприємства; трудящі мігранти; видавнича діяльність і публікації. 



Згідно з Статутом МОП одним з головних напрямків діяльності цієї організації є
нормотворчість, тобто створення міжнародних трудових стандартів. МОП приймає
конвенції та рекомендації, що стосуються різних аспектів праці.
Конвенції приймаються Генеральною конференцією більшістю голосів присутніх 
делегатів. 
Конвенція набуває статусу багатосторонньої міжнародної угоди після ратифікації її 
як мінімум двома державами - членами МОП і з цього моменту накладає певні 
зобов'язання як на ті держави, що ратифікували її, так і на держави, що не 
ратифікували даної конвенції. 
Для окремої держави - члена МОП конвенція стає юридичне обов'язковою тільки 
після ратифікації її вищим органом державної влади (конвенції містять правила 
також про порядок їх денонсації). У разі ратифікації конвенції держава зобов'язана 
прийняти законодавчі акти для проведення її в життя і раз на 2-4 роки подавати в МОП 
доповіді відносно вжитих заходів щодо ефективного застосування ратифікованої 
конвенції. 
Якщо конвенція не ратифікована, держава несе зобов'язання інформувати по запитах 
Адміністративної ради МОП про стан національного законодавства і практики 
відносно такої конвенції, а також про заходи, які передбачається вжити для надання їй 
сили.

Питання 3 Конвенції та рекомендації МОП



Рекомендація не є міжнародним договором і не повинна бути ратифікована.
Рекомендація є побажанням, пропозицією ввести відповідні норми в національне
законодавство.
Рекомендація доповнює, уточнює і деталізує положення конвенції, дає можливість
вибору державам при застосуванні міжнародної норми.
Рекомендація подається уряду держави - члена МОП з тим, щоб її положення шляхом
прийняття закону або іншого нормативно-правового акта набули юридичної сили.

МОП приймає міжнародно-правові акти в сфері праці у таких напрямках: 
право на працю,
заборона примусової праці,
право на колективні переговори,
право на страйк, зайнятість і працевлаштування,
умови праці, охорона праці,
соціальна співпраця працівників і роботодавців,
мирні засоби вирішення трудових конфліктів,
право працівників на створення професійних організацій тощо.
Систематизовані Конвенції і рекомендації МОП утворюють Міжнародний кодекс
праці. З 1919 р. МОП прийняла 181 конвенцію і 188 рекомендацій з широкого спектра
питань у сфері праці. Це - основні права людини, зайнятість і навчання, умови праці
або техніка безпеки і гігієна праці.



1. Конвенція МОП №29 про примусову чи обов'язкову працю, 1930р. 
(ратифіковано 09.06.56).

2. Конвенція МОП №47 про скорочення робочого часу до сорока годин на 
тиждень, 1935 р. (ратифіковано 09.06.56).

3. Конвенція МОП №100 про рівну оплату чоловіків і жінок за рівноцінну працю, 
1951 р. (ратифіковано 09.06.56).

4. Конвенція МОП №10 про мінімальний вік допуску дітей до роботи в 
сільському господарстві, 1921 р. (ратифіковано 11.08.56).

5. Конвенція МОП №11 про право на асоціацію та об'єднання трудящих у 
сільському господарстві, 1921 р. (ратифіковано 11.08.56).

6. Конвенція МОП №15 про мінімальний вік допуску підлітків на роботу 
вантажниками вугілля або кочергами у флоті, 1921 р. (ратифіковано 11.08.56).

7. Конвенція МОП №16 про обов'язковий медичний огляд дітей і підлітків, 
зайнятих на борту суден, 1921 р. (ратифіковано 11.08.56).

8. Конвенція МОП №52 про щорічні оплачувані відпустки, 1936р. (ратифіковано 
11.08.56).

9. Конвенція МОП №58 про мінімальний вік дітей для допуску їх на роботу в морі 
(переглянута), 1936 р. (ратифіковано 11.08.56).

10. Конвенція МОП №59 про мінімальний вік дітей для прийому їх на роботу в 
промисловості (переглянута), 1937 р. (ратифіковано 11.08.56).

11. Конвенція МОП №60 про вік дітей для прийому їх на непромислові роботі, 
1937 р. (ратифіковано 11.08.56).

Конвенції Міжнародної Організації Праці, які ратифіковані Україною:



12. Конвенція МОП №77 про медичний огляд дітей і підлітків з метою встановлення їх 
придатності до праці в промисловості, 1946р. (ратифіковано 11.08.56).
13. Конвенція МОП №78 про медичний огляд дітей і підлітків з метою встановлення їх 
придатності до праці на непромислових роботах, 1946р. (ратифіковано 11.08.56).
14. Конвенція МОП №79 про обмеження нічної праці дітей і підлітків на 
непромислових роботах, 1946 р. (ратифіковано 11.08.56).
15. Конвенція МОП №87 про свободу асоціації і захист права на організацію, 1948 р. 
(ратифіковано 11.08.56).
16. Конвенція МОП №90 про нічну працю підлітків у промисловості (переглянута), 
1948р. (ратифіковано 11.08.56).
17. Конвенція МОП №98 про застосування принципів права на організацію і ведення 
колективних переговорів, 1949р. (ратифіковано 11.08.56).
18. Конвенція МОП №103 про охорону материнства, 1952 р. (ратифіковано 11.08.56).
19. Конвенція МОП №45 про застосування праці жінок на підземних роботах у будь-
яких шахтах, 1935 р. (ратифіковано 30.06.61).
20. Конвенція МОП №95 про охорону заробітної плати, 1949 р. (ратифіковано 30.06.61).
21. Конвенція МОП №111 про дискримінацію в галузі праці і занять, 1958 р. 
(ратифіковано 30.06.61).
22. Конвенція МОП №112 про мінімальний вік для прийняття на роботу рибалок, 1959 
р. (ратифіковано 30.06.61).



23. Конвенція МОП №14 про щотижневий відпочинок на промислових підприємствах, 
1921 р. (ратифіковано 29.05.68).
24. Конвенція МОП №106 про щотижневий відпочинок в торгівлі та установах, 1957 р. 
(ратифіковано 29.05.68).
25. Конвенція МОП № 115 про захист трудящих від іонізуючої радіації, 1960 р. 
(ратифіковано 29.05.68).
26. Конвенція МОП №120 про гігієну в торгівлі та установах, 1964 р. (ратифіковано 
29.05.68).
27. Конвенція МОП №122 про політику в галузі зайнятості, 1964 р. (ратифіковано 
29.05.68).
28. Конвенція МОП №23 про репатріацію моряків, 1926 р. (ратифіковано 04.02.70).
29. Конвенція МОП №27 про зазначення ваги важких вантажів, що перевозяться на 
суднах, 1929 р. (ратифіковано 04.02.70).
30. Конвенція МОП №32 про захист від нещасних випадків трудящих, зайнятих на 
вантаженні або розвантаженні суден (переглянута), 1932 р. (ратифіковано 04.02.70).
31. Конвенція МОП №69 про видачу судовим кухарям свідоцтв про кваліфікацію, 1946 
р. (ратифіковано 04.02.70).
32. Конвенція МОП №73 про медичний огляд моряків, 1946 р. (ратифіковано 04.02.70). 
33. Конвенція МОП №92 про приміщення для екіпажу на борту суден (переглянута), 
1949 р. (ратифіковано 04.02.70).
34. Конвенція МОП №108 про національне посвідчення особи моряків, 1958 р. 
(ратифіковано 04.02.70).
35. Конвенція МОП №113 про медичний огляд рибалок, 1959 р. (ратифіковано 
04.02.70).



36. Конвенція МОП №116 про частковий перегляд конвенцій, прийнятих 
Генеральною конференцією Міжнародної організації праці на своїх перших тридцяти 
двох сесіях, з метою уніфікації положень про підготовку Адміністративною радою 
Міжнародного бюро праці доповідей про застосування конвенцій, 1961 р. 
(ратифіковано 04.02.70).

37. Конвенція МОП №119 про постачання машин захисними пристроями, 1963 р. 
(ратифіковано 04.02.70).

38. Конвенція МОП №123 про мінімальний вік допуску на підземні роботи в 
шахтах і рудниках, 1965 р. (ратифіковано 04.02.70).

39. Конвенція МОП №124 про медичний огляд молодих людей з метою 
визначення їх придатності до праці на підземних роботах у шахтах і рудниках, 1965 р. 
(ратифіковано 04.02.70).

40. Конвенція МОП №126 про приміщення для екіпажу на борту рибальських 
суден, 1966 р. (ратифіковано 04.02.70).

41. Конвенція МОП №138 про мінімальний вік для прийняття на роботу, 1973 р. 
(ратифіковано 07.03.79).

42. Конвенція МОП №142 про професійну орієнтацію та професійну підготовку в 
галузі розвитку людських ресурсів, 1975 р. (ратифіковано 07.03.79).

43. Конвенція МОП №149 про зайнятість і умови праці та життя сестринського 
персоналу, 1977 р. (ратифіковано 07.03.79).

44. Конвенція МОП №160 про статистику праці, 1985 р. (ратифіковано 03.05.90).
45. Конвенція МОП №133 про приміщення для екіпажу на борту суден (додаткові 

положення), 1970 р. (ратифіковано 14.07.93).



46. Конвенція МОП №147 про мінімальні норми на торговельних суднах, 1976 
р. (ратифіковано 14.07.93).

47. Конвенція МОП №144 про тристоронні консультації (міжнародні трудові 
норми), 1976р. (ратифіковано 17.12.93).

48. Конвенція МОП №2 про безробіття, 1919 р. (ратифіковано 04.02.94).
49. Конвенція МОП №154 про сприяння колективним переговорам, 1981 р. 

(ратифіковано 04.02.94).
50. Конвенція МОП №158 про припинення трудових відносин з ініціативи 

підприємства, 1982 р. (ратифіковано 04.02.94).
51. Конвенція МОП №156 про рівне ставлення і рівні можливості для трудящих 

чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов'язками, 1981 р. (ратифіковано 
22.10.99).



У галузі регулювання заробітної плати найбільш важливими є
Конвенції №131 про встановлення мінімальної заробітної плати (1970 р.),
№95 про охорону заробітної плати (1949 р.).

При визначенні мінімальної заробітної плати пропонується враховувати:
 потреби працівників і членів їх сімей (з урахуванням загального рівня
заробітної плати в країні);
 вартість життя;
 соціальні допомоги;
 порівняльний рівень життя різних соціальних груп;
 економічні міркування, включаючи вимоги економічного розвитку;
 рівень продуктивності праці та бажане досягнення і підтримку
високого рівня зайнятості.

Конвенція передбачає також необхідність створення і функціонування
особливої процедури, направленої на систематичний контроль за станом
оплати праці й перегляд мінімальної заробітної плати. Заробітна плата не
повинна знижуватися ні за яких умов.

Конвенція про встановлення мінімальної заробітної плати не
ратифікована Україною, що дозволяє встановлювати мінімальну
заробітну плату без урахування міжнародних стандартів і без наукового
та техніко-економічного обґрунтування.



Принципи Філадельфійської декларації 



Регіональні трудові стандарти праці 



Глобалізація економіки - це процес
формування системи міжнародного
розподілу праці, світової інфраструктури,
світової валютної системи, світової міграції
робочої сили, бурхливе зростання світової
торгівлі та потоків іноземних інвестицій
тощо.

Глобалізація за своєю суттю має об'єктивний
вплив на світовий ринок праці.

Питання 4 Світовий (міжнародний) ринок праці 



Формування міжнародного ринку праці відбувається двома 
шляхами:

• через міграцію трудових ресурсів і капіталу;
• шляхом поступового злиття національних ринків праці, 

внаслідок   чого   усуваються   юридичні,   національно-
етнічні, культурні та інші перегородки між ними, що 
приводить до створення так званого «спільного ринку 
праці».

Світовий (міжнародний) ринок праці - це системавідносин, що виникають між державами з приводуузгодження попиту та пропозиції світових трудовихресурсів, умов формування робочої сили, оплати праці тасоціального захисту працюючих.



Основні причини виникнення та існування міжнародної трудової міграції полягають у наступному:
з боку країн-донорів
• велика кількість населення;
• масове безробіття, зумовлене науково-технічним прогресом;
• низький життєвий рівень і порівняно низька заробітна плата;
• виробнича необхідність;
з боку країн-реципієнтів:
• потреба в додатковій висококваліфікованій робочій силі;
• потреба в додатковій дешевій і мобільній робочій силі;
• порівняно висока заробітна плата.

Міжнародна трудова міграція - це один з видів переміщення людей у міжнаціональному територіальному просторі з метою пошуку місця роботи без зміни місця постійного проживання.



Від міграції виграють мігранти, оскільки вирішують проблему поліпшення свого становища, підприємці, які наймають мігрантів за відносно низьку заробітну плату (за умов відсутності профспілкового захисту мігрантів).
Країна-експортер робочої сили виграє від трудової міграції з причин:
• валютні перекази емігрантів родинам обмінюються на національну валюту, у зв'язку з чим деякі країни від експорту трудових ресурсів одержують значні доходи (порівняно з іншими видами експорту); послаблюється проблема безробіття;
• від ротації трудових ресурсів (повернення на батьківщину одних і міграція інших громадян) відбувається збагачення досвіду місцевих фахівців;
• міжнародна трудова міграція поліпшує використання трудових ресурсів у світовому господарстві. .
Негативні наслідки трудової міграції для країн-експортерів трудових ресурсів:
• утрата висококваліфікованих фахівців («відплив мозків»);
• додаткові витрати з бюджету на підготовку нових фахівців;
• проблеми захисту своїх громадян-мігрантів від дискримінації;
• утрата широкого вибору робочої сили, особливо фахівців.



Заснована в 1951 році, МОМ є провідною міжурядовою організацією в галузіміграції, що тісно співпрацює з урядовими, міжурядовими та неурядовимипартнерами.
Сьогодні до її складу входить 157 країн та 10 країн мають статусспостерігачів, вона також має представництва у понад 100 країнах світу.МОМ сприяє гуманній та впорядкованій міграції для загального блага,надаючи послуги, підтримку та рекомендації урядам та мігрантам.
Діяльність МОМ спрямована на забезпечення врегульованого та гуманногоуправління міграцією, міжнародного партнерства у вирішенні міграційнихпитань, допомогу в пошуку практичних рішень міграційних проблем, атакож на надання гуманітарної підтримки мігрантам, які її потребують,включно з біженцями та внутрішньо переміщеними особами.
Конституція МОМ визнає зв’язок між міграційним та економічним,соціальним та культурним розвитком, а також право на свободупереміщення.
МОМ працює у сфері міграції та розвитку, полегшення міграційних процесів,регулювання міграції та вимушеної міграції. Діяльність МОМ, якаохоплює ці галузі, включає підтримку міжнародного міграційногозаконодавства, обговорення політики та розробку рекомендацій, захистправ мігрантів, надання медичних послуг мігрантам та розгляд гендернихаспектів міграції.

Міжнародна організація з міграції 
http://iom.org.ua/ua




