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ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ 

ЗА ДОТРИМАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ШЛЯХИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ 
 

Стаття є дослідженням основних проблем розмежування нагляду та контролю за додержанням законодавства про 

працю, вносяться відповідні пропозиції щодо його удосконалення. Автором визначено шляхи для вирішення існуючих 

проблем. 
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Постановка проблеми. Україна є молодою 

державою, яка розвивається. Урядом і Прези-

дентом України впроваджуються і втілюються 

різні програми вдосконалення суспільного 

життя.  Разом з тим, потрібно відзначити, що іс-

нує ще багато невирішених питань. Недоско-

налість законодавства, недостатність коштів і 

відсутність необхідної підтримки суспільства -  

це ще не весь перелік проблем, що заважають 

здійснити значні перетворення в діяльності 

більшості державних і недержавних органів. Не 

залишили осторонь ці проблеми також і сферу 

регулювання нагляду і контролю за дотриман-

ням законодавства про праці. Державне регу-

лювання цього питання на сьогодні залиша-

ється вкрай важливим і потребує подальшого 

вдосконалення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми регулювання нагляду і контролю за 

дотриманням законодавства досліджували такі 

вчені як: Н. Б. Болотіна, О. В. Головкін, П. О. 

Ізуїта, В. В. Клочков, Н. І. Котова, Д. Р. Лещух, 

А. І. Лозовий, І. М. Новак, В. В. Семенов та 

інші. Проте, окремі аспекти правового 

регулювання нагляду і контролю за 

додержанням законодавства про праці 

залишилися поза увагою фахівців права та 

потребують додаткового дослідження. 

Мета статті полягає в дослідженні проблеми 

розмежування державного нагляду та контролю 

за дотриманням трудового законодавства та 

визначення шляхів їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Нагляд і контроль за додержанням законодав-

ства про працю є особливою правозастосуваль-

ною діяльністю спеціально уповноважених 

органів, яка спрямована на захист трудових 

прав людини. 

Варто зазначити, що нагляд — це правова 

форма здійснення захисної функції щодо 

дотримання законності у трудових 

правовідносинах, відповідності дій роботодавця 

приписам трудового законодавства [1].  

В свою чергу, контроль — це організаційно-

управлінська діяльність, здійснювана 

центральними органами державної виконавчої 

влади в установах і організаціях, які 

перебувають у їх функціональному 

підпорядкуванні, а також профспілками та 

трудовими колективами [1]. 

Досліджуюючи трудове законодавство в 

сфері розмежування державного нагляду та 

контролю, необхідно звернути увагу на 

процедуру здійснення належного контролю та 

нагляду за суб'єктами господарювання. 

Проведення перевірок суб’єктів 

господарювання в Україні має досить складні 

правові підстави. А. Косенко бачить наступні 

проблеми в регулюванні державного нагляду і 

контролю: застарілість, неузгодженість і 

велику кількість нормативних документів, що 

регулюють проведення перевірок 

контролюючими органами [2, С. 113]. 

Серед основних проблем, які стосуються 

нагляду та контролю за додержанням законодавства 

про працю, можна виділити наступні: 

– непомірно велика кількість існуючих 

нормативних актів, які дезорганізують процес 

державного управління і є однією з основних 

причин зловживань органів державного управління; 

– проблема розподілу повноважень між 

центральними та місцевими органами 
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виконавчої влади, і відсутність низки 

законодавчих актів, що регламентують форми і 

методи діяльності органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування у сфері 

нагляду та контролю; 

– неоднозначність розуміння нагляду та 

контролю, що призводить до дублювання 

повноважень органів державної влади. 

Однією з перших проблем у регулюванні 

нагляду і контролю за дотриманням 

законодавства про працю є прогалини в 

законодавстві, що регламентує діяльність 

контрольно-наглядових органів. Так, 

нормативно-правовими актами, що регулюють 

здійснення державного нагляду та контролю за 

дотриманням законодавства про працю 

визначено перелік завдань і функцій 

контрольно-наглядових органів у цій галузі. 

Наразі створено систему спеціальних 

державних органів та інспекцій, які здійснюють 

нагляд і контроль за додержанням 

законодавства про працю і не залежать у своїй 

діяльності від роботодавців. 

Центральні органи виконавчої влади 

здійснюють контроль за додержанням 

законодавства про працю на підприємствах, в 

установах і організаціях, що перебувають у їх 

функціональному підпорядкуванні, крім 

органів державної податкової служби, які 

мають право з метою перевірки дотримання 

податкового законодавства здійснювати такий 

контроль на всіх підприємствах, в установах і 

організаціях незалежно від форм власності та 

підпорядкування. 

Законодавство не містить чітко окресленого 

порядку здійснення нагляду та контролю 

відповідними органами, що породжує велику 

кількість перевірок одного й того ж 

підконтрольного суб’єкта різними контролюючими 

державними органами. Це, у свою чергу, 

викликає обурення у підконтрольних суб’єктів 

і призводить навпаки до дестабілізації роботи 

підприємств, установ, організацій. 

У зв’язку з наявністю розгалуженої системи 

державних контролюючих і наглядових органів 

за дотриманням законодавства про працю, 

виникає потреба у прийняття відповідних 

нормативно-правових актів, які врегулюють їх 

діяльність. Це викликає безсистемність 

законодавства у сфері регулювання наглядової 

та контрольної діяльності за дотриманням 

законодавства про охорону праці [1, С. 261]. 

Тому доцільно прийняти єдиний, 

уніфікований нормативно-правовий акт, який 

би чітко визначив суб’єктів державного 

контролю і нагляду за дотриманням 

законодавства про охорону праці, межі їх 

повноважень, та порядок проведення такого 

контролю та нагляду. Іншим проблемним 

питанням є регулювання взаємодії наглядових і 

контролюючих органів за дотриманням 

законодавства про охорону праці [3, С.11]. 

Основною проблемою механізмів 

імплементації та контролю за дотриманням 

актів міжнародного регулювання праці 

державами залишається їх залежність від 

державної волі порушника, відсутність 

можливостей оперативного застосовування 

ефективних економічних санкцій у його 

відношенні. Ще уваги заслуговує цілий 

комплекс питань, а саме: 

– ефективний захист трудових прав 

працівників з боку Державної служби України 

з питань праці; 

– заходи національних, галузевих і 

регіональних програм поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища; 

– дієвий контроль над процедурою 

розслідування нещасних випадків на виробництві; 

– закріплення на законодавчому рівні чітко 

визначених функцій наглядових органів, які 

будуть вести спостереження за правильним 

дотриманням законодавства про працю; 

– посилення контролю за впровадженням 

основних напрямків гендерної політики, 

дотримання гендерної рівності, недопущення 

дискримінації жінок; 

– створення ефективних засобів управління 

і нагляду за дотриманням трудового 

законодавства в Україні [2]. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Можна зауважити те, що механізм 

регулювання нагляду та контролю за 

додержанням законодавства про працю в 

Україні недостатньо чітко налагоджений. У 

першу чергу, це обумовлено незадовільним 

станом системи загального нагляду і контролю 

в нашій державі, яка вимагає нового підходу і 

реформування. Крім того, недосконалість, 

застарілість законодавства, наявність прогалин 

у ньому, дублювання повноважень 

центральних органів виконавчої влади, 

невідповідність національного законодавства 

міжнародно-правовим актам, які ратифіковані 
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Україною, є основними проблемами в 

регулюванні нагляду та контролю за 

додержанням законодавства про працю. 

На нашу думку, в нашій країні необхідно 

запровадити єдиний підхід контролю на 

нагляду за дотриманням законодавства про 

працю та перейняти досвід зарубіжних країн. 

Наприклад, в таких європейських країнах як 

Данія, Іспанія, Португалія, Італія, Німеччина, 

Франція, Чехія, Польща, Нідерланди, Швеція 

контроль та нагляд за додержанням 

законодавства про працю поєднані в одну 

інспекційну систему в державному департаменті, 

що входить до складу Міністерства праці, або 

міжгалузеву інспекцію праці, діяльність якої 

координується Міністерством праці. За 

рахунок єдиної інспекційної системи 

визначаються, які органи мають здійснювати 

нагляд та контроль, відмінність між цими 

категоріями [2].  

На нашу думку, на законодавчому рівні 

важливо передбачити, чітку процедуру 

здійснення нагляду та контролю за 

додержанням законодавства про працю, 

вказати відмінності між цими двома поняттями 

та визначити повноваження органів, які будуть 

їх здійснювати.  
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ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Статья является исследованием основных проблем разграничения надзора и контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда, вносятся соответствующие предложения по его усовершенствованию. 

Автором определены пути для решения существующих проблем. 

Ключевые слова: охрана труда, контроль, надзор, трудовое законодательство, соблюдение трудового законодательства. 

 

PROBLEMS OF DISTRIBUTION OF STATE SUPERVISION AND CONTROL FOR THE EXERCISE OF LABOR 

LAW, THE WAY FOR THEIR SOLUTION 

The article is a study of the main problems of delimitation of supervision and control over the observance of legislation on labor 

protection, introduced relevant proposals for its improvement. The author identifies ways to solve existing problems. 

Key words: labor protection, control, supervision, labor legislation, observance of labor legislation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


