
 

 

Додаток 

 

Пропозиції 

Центрального комітету Профспілки металургів і гірників України  

до проекту «Загальнодержавної цільової економічної програми 

розвитку промисловості на період до 2020 року» 

 

Пропонуємо включити до текстової частини проекту Програми розділ під назвою «Трудовий 

потенціал та розвиток соціально-трудової сфери промислового комплексу України» та при 

його опрацюванні врахувати наступні пропозиції: 

 

«Трудовий потенціал та розвиток соціально-трудової сфери  

промислового комплексу України» 

 

Праця є визначальним елементом виробництва та соціального життя, оскільки продукує 

ресурси економічному росту та обумовлює рівень і якість життя. Відповідно, трудові 

відносини поряд з відносинами власності і управління є системо утворюючими у суспільному 

виробництві і, зокрема, у промисловому комплексі. Саме тому, стале зростання вітчизняної 

промисловості потребує посилення соціальної спрямованості державної політики, 

кардинального підвищення ролі гідної та продуктивної праці, розв’язання нагальних 

соціально-економічних проблем. 

 

1. Трудові ресурси та кадрове забезпечення розвитку промисловості 

 

Відтворення і зміцнення трудового потенціалу є необхідною передумовою подальшого 

розвитку промислового комплексу та стратегічним пріоритетом держави на сучасному етапі. 

Державна кадрова політика в умовах активізації промислового розвитку буде спрямована на 

істотне покращення забезпеченості галузей промисловості висококваліфікованими 

інженерними і робітничими кадрами і передбачає виконання таких завдань: 

– удосконалення механізмів державного прогнозування стану загальнонаціонального та 

локального ринків праці, розробку системних прогнозів щодо перспективних кадрових 

потреб галузей промисловості; 

– подолання дисбалансу попиту і пропозиції, наявних деформацій у професійно-

кваліфікаційній структурі трудових ресурсів; 

– розробку та реалізацію системних заходів щодо оптимізації регіонального розміщення 

трудових ресурсів; 

– вдосконалення формування державного замовлення на підготовку кадрів для галузей 

промисловості; 

– стимулювання та широке залучення роботодавців до процесу підготовки кадрів різного 

освітньо-кваліфікаційного рівня; 

– формування сучасної системи підготовки і перепідготовки фахівців і робітничих кадрів у 

відповідності з потребами галузей промисловості; 

– приведення змісту учбових планів і програм вищої, середньої і професійної освіти у 

відповідність до вимог ринку праці, розробка і впровадження за участю сторін соціального 

діалогу професійних стандартів, що відповідають потребам сучасної економіки; 

– заохочення працівників до підвищення кваліфікації відповідно до вимог виробництва; 

– створення умов для розширення можливостей професійної і територіальної мобільності 

робочої сили; 

– впровадження механізму стимулювання створення нових високоефективних робочих 

місць; 

– підвищення якості існуючих робочих місць шляхом поліпшення умов і оплати праці, 

надання працівникам «соціального пакета», що передбачає додаткові соціально-трудові 

гарантії; 

– зменшення кількості робочих місць з небезпечними, шкідливими та несприятливими 

умовами праці; 



 

 

– розробку та здійснення превентивних заходів щодо працевлаштування надлишкової 

робочої сили та соціального захисту працівників, що вивільнятимуться. 

2. Розв’язання проблем охорони праці, 

зниження рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності 

 

Ключовою метою Програми у сфері охорони праці є суттєве зниження рівня виробничого 

травматизму та професійних захворювань, зменшення факторів шкідливого впливу на 

організм працюючих та вивільнення працівників із шкідливих та важких умов праці. 

Для реалізації зазначеної мети передбачається: 

– підвищення ефективності діючої системи державного управління охороною праці; 

– посилення дієвості державного нагляду і контролю за додержанням роботодавцями 

законодавства у сфері охорони праці, промислової безпеки і екології, для чого  повернути 

повний обсяг повноважень державним інспекторам праці та з охорони праці відповідно до 

вимог Конвенцій МОП № 81 про інспекцію праці у промисловості; 

– кардинальне поліпшення профілактичної роботи з питань охорони праці та виробничої 

безпеки, спрямування зусиль сторін соціального діалогу на всіх рівнях його ведення на 

реалізацію заходів, передбачених у Загальнодержавній програмі поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки, в діючих галузевих і 

регіональних угодах, колективних договорах; 

– стимулювання роботодавців до впровадження сучасних науково-технічних розробок у 

сфері промислової безпеки, до створення здорових і безпечних умов праці, зниження 

виробничих ризиків для здоров’я і життя працівників; 

– забезпечення подальшої адаптації національного законодавства з питань охорони праці 

до законодавства Європейського Союзу, впровадження міжнародних стандартів щодо умов 

та охорони праці на виробництві; 

– впровадження сучасних прогресивних технологій, спроможних забезпечити зменшення 

шкідливого впливу факторів виробничого середовища; 

– забезпечення стабільного фінансування заходів у сфері охорони праці та збереження 

здоров’я працівників та якісного контролю за цільовим використанням коштів; 

– удосконалення нормативно-правових актів з проведення атестації робочих місць за 

умовами праці, посилення контролю за якістю і своєчасністю проведення атестації робочих 

місць щодо їх відповідності нормативним актам з охорони праці; 

– формування у працівників стійких мотиваційних механізмів безпечної поведінки на 

виробництві. 

 

3. Реформування системи оплати праці 

та підвищення рівня трудових доходів 

 

Система оплати праці, яка склалася у промисловому комплексі, не забезпечує виконання 

заробітною платою своїх основних функцій – відтворювальної, стимулюючої, регулюючої, 

що свідчить про нагальну потребу її реформування. 

«Дешева» робоча сила не стимулює роботодавців до її економії на основі впровадження 

сучасних технологій, до створення високоефективних робочих місць. Як наслідок, це 

гальмує зростання продуктивності праці та ускладнює вирішення завдання підвищення 

конкурентоспроможності національної промисловості. Підвищення ціни праці сприятиме 

підвищенню її продуктивності, оскільки буде стимулювати роботодавців до запровадження 

інноваційних технологій. 

Стратегічною метою трансформації та розвитку соціально-трудової складової промислового 

комплексу є подолання існуючих у сфері оплати праці  негативних явищ, відмова від 

недалекоглядної практики мінімізації витрат на робочу силу, досягнення істотного 

підвищення реальної заробітної плати працівників до рівня, що забезпечує якісне 

відтворення робочої сили. Трудові доходи кваліфікованого працівника промисловості мають 

відповідати характеристикам середнього класу за стандартами розвинених країн. 

Для досягнення визначеної мети передбачається до 2020 року вирішення наступних 

завдань: 



 

 

– здійснення дієвих системних заходів щодо запобігання прихованому відпливу капіталів 

вітчизняних підприємств до суб’єктів господарювання, зареєстрованих у офшорних зонах 

або у низькоподаткових юрисдикціях; 

– створення ефективної системи повернення активів, раніше виведених з країни, відповідно 

до рекомендацій міжнародних організацій (ООН, ФАТФ); 

– стимулювання роботодавців до забезпечення випереджальних темпів зростання 

заробітної плати; 

– збільшення втричі частки оплати праці в структурі собівартості продукції за рахунок 

зниження частки матеріальних та енергетичних витрат; 

– забезпечення оптимальної міжгалузевої, міжпрофесійної та міжкваліфікаційної 

диференціації заробітної плати; 

– зниження ставок оподаткування (нарахування до соціальних фондів) фонду оплати праці 

до рівня, що не перевищує 20%; 

– активізація впровадження науково обґрунтованого нормування праці; 

– підвищення значення мінімальної заробітної плати як базового соціального стандарту, 

поетапне досягнення її розміру до рівня 60% середньої заробітної плати в економіці;  

– удосконалення договірного регулювання оплати праці, розробка і впровадження 

узгодженої сторонами соціального діалогу методики розрахунку мінімальних галузевих 

стандартів оплати праці; 

– зниження податкового навантаження на трудові доходи (отримані від праці) та його 

підвищення на пасивні доходи (отримані від власності на активи та ренти);  

– зниження питомої ваги змінної та збільшення питомої ваги постійної частини у структурі 

заробітної плати, доведення частки постійної заробітної плати до рівня 70 %. 

 

4. Підвищення ефективності соціального діалогу 

 

Незважаючи на створення в Україні необхідних законодавчих і організаційних механізмів 

функціонування системи соціального діалогу і партнерства, вони ще не стали дієвим 

інструментом попередження і розв'язання проблем і конфліктів у соціально-трудовій сфері, 

зниження рівня соціальної напруженості. Сталий і динамічний розвиток промислового 

комплексу неможливий без соціальної стабільності, злагоди і партнерських відносин між 

роботодавцями і найманими працівниками, без взаємного узгодження, оптимального 

балансу економічних інтересів. 

Для забезпечення подальшого розвитку та ефективного функціонування системи 

соціального діалогу передбачається: 

– законодавче запровадження норми щодо обов’язковості виконання відповідними органами 

державного управління спільних рішень, прийнятих загальнонаціональними органами 

соціального діалогу; 

– посилення ролі держави у якості гаранта забезпечення трудових і соціально-економічних 

прав працівників, суттєве удосконалення функції державного нагляду і контролю у цій сфері; 

– запровадження механізму поширення дії положень генеральної та галузевих угод на 

роботодавців, що не брали участі безпосередньо або через своїх представників у 

колективно-договірному процесі; 

– запровадження дієвого механізму відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання сторонами діалогу положень генеральної і галузевих угод, колективних договорів; 

– спрощення та посилення ефективності механізмів і процедур примирення для розв’язання 

колективних трудових спорів (конфліктів); 

– розширення можливостей та посилення дієвості механізмів виробничої демократії та 

участі працівників підприємств у виробленні і прийнятті рішень з соціально-економічних 

питань; 

– сприяння з боку держави системному упровадженню принципів і стандартів корпоративної 

соціальної відповідальності бізнесу у практику діяльності підприємств промисловості, 

зокрема, приєднанню до Глобального договору ООН, міжнародного Стандарту SA 8000; 

– активне пропагування цінностей і стандартів соціально спрямованого бізнесу, 

запровадження практики сертифікації на відповідність вимогам міжнародного Стандарту SA 

8000, застосування галузевих стандартів та рейтингування підприємств і компаній у цій 



 

 

сфері». 


