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Роботодавець як суб’єкт нагляду 
та контролю за дотриманням 

трудового законодавства 
(адміністративно�правовий аспект)

Нагляд і контроль за дотриманням
трудового законодавства на підприєм-
ствах, організаціях, установах не пови-
нен обмежуватись лише діяльністю дер-
жавних і громадських органів нагляду
та контролю. Хоч би з якою відпові-
дальністю державні та громадські
органи нагляду та контролю за дотри-
манням трудового законодавства ста-
вилися до виконання своїх службових
обов’язків, вони не в змозі виявити й
попередити всі можливі правопорушен-
ня в межах одного окремого підпри-
ємства чи організації. Але це не озна-
чає, що немає можливості встановити
такі умови, за яких норми трудового
законодавства не будуть порушува-
тись. Таке завдання цілком під силу
власникові підприємства, організації,
установи або уповноваженому ним
органу, тобто роботодавцю. І саме ро-
ботодавець, на нашу думку, має висту-
пити першою та найважливішою ін-
станцією з нагляду та контролю за до-
триманням трудового законодавства
в межах підприємства, організації чи
установи, де він є керівником.

Тому метою та завданнями цієї
статті є аналіз теоретичних засад і
правового регулювання статусу робо-
тодавця як суб’єкта нагляду й контро-
лю за дотриманням трудового законо-
давства, а також визначення способів
удосконалення правової системи на-
гляду та контролю за дотриманням
трудового законодавства.

Роботодавець, будучи стороною
трудового договору, є обов’язковим
учасником трудових правовідносин –
головних правовідносин, що становлять
ядро трудового права. Термін «робо-
тодавець» був уведений і використо-
вувався багатьма ученими задовго до
його офіційного визнання. Так, про-
позиції про необхідність переймену-
вання сторін трудового договору
(«працівник», «роботодавець») і зміни
змісту трудового договору знайшли
віддзеркалення в докторській дисер-
тації та подальших наукових працях
академіка, доктора юридичних наук,
професора К. Н. Гусова, який наголо-
шував: «Трудовий договір є двосто-
роння, добровільна угода про працю,
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за якою працівник зобов’язався особи-
сто виконувати визначену спеціальні-
стю, кваліфікацією (посадою) роботу
(трудову функцію) з підпорядкуванням
внутрішньому трудовому розпорядку,
а роботодавець (власник підприєм-
ства, установи, організації або уповно-
важений ним орган) – забезпечити
належні умови праці, його оплату,
соціально-побутове обслуговування
відповідно до цього договору, зако-
нодавства про працю, локальними нор-
мативно-правовими актами» [1, c. 33].
Наразі визначення терміна «робото-
давець» так і не знайшло закріплення
в Кодексі законів про працю України.
Проте вже в проекті Трудового ко-
дексу цей термін широко використо-
вується. Проект надає йому легальне
визначення: «Роботодавець – юридична
(підприємство, установа, організація)
або фізична особа, яка в межах трудо-
вих відносин використовує працю
фізичних осіб».

Аналіз контрольно-наглядової діяль-
ності роботодавця слід розпочати з
правозастосовної діяльності. Застосу-
вання норм трудового права робото-
давцем має декілька етапів: (1) уста-
новлення фактичної основи справи.
Мета цієї стадії – досягнення фактич-
ної об’єктивної істини; (2) вибір норми
трудового права, що підлягає засто-
суванню до цих фактичних обставин,
тобто кваліфікація фактів, обставин
справи. Саме на цій стадії суб’єкт пра-
возастосовної діяльності стикається з
необхідністю вирішити конкретну
ситуацію в умовах існування прогалин
у трудовому праві; (3) після появи
переконаності правозастосувача у пра-
вильності обраної норми трудового
права і можливості її поширення
саме на цей випадок виноситься
рішення, тобто видається правозасто-
совний акт – офіційний правовий до-
кумент, що містить індивідуальний
владний припис, винесений відповід-
ним компетентним органом у резуль-
таті вирішення конкретної юридичної
справи [2, c. 330]. Тобто, на всіх етапах

правозастосовної діяльності роботода-
вець має контролювати відповідність
такої діяльності встановленим прави-
лам, нормам і нормативам.

Нормотворча діяльність на під-
приємстві, в організації чи установі
також відбувається під наглядом і
контролем роботодавця, навіть тоді,
коли роботодавець приймає односто-
ронні нормативно-правові акти. Такий
акт: а) має імперативний (владно-при-
писувальний) характер;б) є односторон-
нім актом текстуального вираження
волі правотворчого органу (посадової
особи); в) приймається з дотриманням
нормативно визначеної процедури,
покликаної оптимізувати зміст пра-
вового тексту та його форму; г) має
власну структуру; ґ) має юридичну
силу та посідає певне місце в ієрархії
нормативно-правових актів; д) має
чіткі часові, просторові та суб’єктні
характеристики; е) містить загальні,
спеціальні чи індивідуальні норматив-
ні приписи, покликані регулювати від-
носини забезпечення безпеки діяль-
ності працівників. Їх об’єднує те, що
виражене в них волевиявлення однієї
сторони породжує обов’язки (інколи
право) іншої сторони у випадках,
передбачених трудовим законодав-
ством. При цьому сторони реалізують
або свої владні повноваження (дер-
жавні органи та органи місцевої само-
врядності), або владу роботодавця,
або свої суб’єктивні права. За право-
вою природою більшість із односто-
ронніх актів є актами реалізації права.
З боку роботодавця це можуть бути
накази про притягнення до дисциплі-
нарної відповідальності, про заохо-
чення, про усунення від роботи, про
тимчасове переведення без згоди пра-
цівника, про переміщення та ін. З боку
працівника це може бути заява про
звільнення за власним бажанням, про
тимчасове припинення роботи через
затримку виплати заробітної плати 
тощо. У соціально-партнерських сто-
сунках таких актів також досить
багато: письмове повідомлення з про-
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позицією про початок колективних
переговорів, рішення про оголошення
страйку та ін.

Принципове значення для обґрун-
тування того, що роботодавець є
суб’єктом нагляду та контролю за
дотриманням трудового законодав-
ства, має аналіз зазначеної діяльності
під час укладення трудових договорів.
Почнімо з того, що у ст. 21 Кодексу
законів про працю України вказуєть-
ся, що трудовий договір – це угода між
працівником і роботодавцем, за якою
працівник зобов’язується виконувати
роботу, визначену цією угодою, з під-
ляганням внутрішньому трудовому
розпорядкові, а роботодавець зобов’я-
зується виплачувати працівникові за-
робітну плату й забезпечувати умови
праці, необхідні для виконання робо-
ти, передбачені законодавством про
працю, колективним договором і уго-
дою сторін. Зазначмо, що «істотни-
ми умовами договору вважаються
умова про предмет договору, умови,
що визначені законом як істотні або є
необхідними для договорів даного
виду, а також усі ті умови, щодо яких
за заявою хоча б однієї із сторін має
бути досягнуто згоди» [3, с. 473].

Як видно з зазначеного, законода-
вець приділяє велику увагу умовам, в
яких працює людина, визначаючи
просторову сферу реалізації права на
працю конкретним робочим місцем.
Під ним розуміється «місце, де праців-
ник повинен знаходитися або куди
йому необхідно прибути у зв’язку з
його роботою і яке пряме або побічно
знаходиться під контролем працедав-
ця». При цьому працівник передає в
наймання роботодавця лише свою
здатність працювати, але не життя
або здоров’я. Тому його робоче місце
має бути захищене від шкідливих або
небезпечних виробничих факторів,
які можуть викликати травмування, про-
фесійне захворювання або зниження
працездатності працівника. Право на
робоче місце, відповідне умовам, перед-
баченим державними стандартами орга-

нізації та безпеки праці і колектив-
ним договором, наближає правову
ситуацію із забезпеченням безпеки
праці до європейських норм. У бага-
тьох країнах є досить обґрунтовані 
в аспекті науки і техніки правила,
що забезпечують підтримку чистоти 
і дотримання вимог санітарії. Відпо-
відно до трудового договору робото-
давець має створити для працівника
безпечні умови праці.У подальшому ж
керівник підприємства організації чи
установи має постійно (особисто або
через своїх представників) контро-
лювати дотримання безпечних умов
праці в підпорядкованому йому під-
приємстві.

З позитивного боку слід відзначити
проект Трудового кодексу, в якому
передбачено, що «роботодавець впра-
ві контролювати виконання праців-
никами трудових обов’язків, у тому
числі з використанням технічних за-
собів, якщо це зумовлено особливо-
стями виробництва, з обов’язковим
попередженням працівників про їх
застосування. Під час здійснення
такого контролю не допускаються дії,
що принижують честь і гідність або
порушують інші права працівників».
Утім, процитована норма не охоплює
всього комплексу контрольно-нагля-
дових функцій працівника.

Отже, контроль на окремому
підприємстві, в організації чи установі,
який здійснюється роботодавцем, має
певні особливості: а) з одного боку –
роботодавець контролює своїх заступ-
ників та безпосередньо підпорядкова-
них йому начальників структурних
підрозділів та всіх працівників, б) з ін-
шого – є сам підзвітним і підконтроль-
ним державним і громадським органам
нагляду та контролю за дотриманням
трудового законодавства.

Предметом нагляду та контролю
за дотриманням трудового законодав-
ством роботодавцем є управлінські
правовідносини. Тобто, роботодавець
контролює дії посадових осіб щодо
управління виробництвом, а також 
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їхню роботу зі здійснення економічної
діяльності, що втілюється в певних гос-
подарських операціях [4, c. 148–149].
Виходячи з указаного вище, можна
зробити висновок, що предметом на-
гляду та контролю з боку роботодав-
ця є внутрішні управлінські правовід-
носини, що виникають у процесі
застосування норм трудового права, а
саме – діяльність, яка виявляється в
роботі підпорядкованих посадових
осіб підприємства, організації чи уста-
нови, зайнятих у здійсненні відбору та
прийняття на роботу працівників,
оформленні та укладенні трудового
договору, виданні управлінських рі-
шень, забезпеченні безпечних умов
праці, забезпеченні охорони праці,
нарахуванні та своєчасної виплати
заробітної плати та ін., а також дії
цих осіб із планування, організації, ко-
ординації, обліку, контролю та аналізу
стану дотримання трудового законо-
давства.

Завданням нагляду та контролю
за дотриманням трудового законодав-
ства роботодавцем є реалізація трудо-
вих прав працівників. До останніх у
Кодексі законів про працю України від-
несено: право на відпочинок відповідно
до законів про обмеження робочого дня
та робочого тижня і про щорічні
оплачувані відпустки, право на здоро-
ві та безпечні умови праці, на об’єднан-
ня у професійні спілки та на вирішен-
ня колективних трудових конфліктів
(спорів) у встановленому законом
порядку, на участь в управлінні під-
приємством, установою, організацією,
на матеріальне забезпечення в поряд-
ку соціального страхування у старо-
сті, а також у разі хвороби, повної або
часткової втрати працездатності, на
матеріальну допомогу в разі безро-
біття, на право звернення до суду для
вирішення трудових спорів незалеж-
но від характеру виконуваної робо-
ти або займаної посади, крім випад-
ків, передбачених законодавством, та
інші права, встановлені законодав-
ством.

У межах своїх повноважень робо-
тодавець контролює виконання пра-
цівниками їхніх обов’язків, зокрема:
особисте і сумлінне виконання своїх
обов’язків за трудовим договором;
дотримання трудової дисципліни і
правил внутрішнього трудового роз-
порядку; виконання встановлених норм
праці та завдань роботодавця; дотри-
мання норм з охорони праці; дбайливе
ставлення до майна роботодавця; не-
гайне повідомлення роботодавця про
загрозу життю та здоров’ю працівни-
ків, збереженню їхнього майна; пові-
домлення роботодавця про причини
відсутності на роботі; повагу честі,
гідності та інших особистих немайно-
вих прав роботодавця; відшкодування
шкоди, заподіяної майну роботодавця
винними діями під час виконання тру-
дових обов’язків; нерозголошення
державної чи комерційної таємниці та
іншої захищеної законом інформації
(ст. 22 Проекту Трудового кодексу).

Нагляд і контроль за дотриман-
ням трудового законодавства з боку
роботодавця являє собою виконання
роботодавцем та уповноваженими ним
посадовими особами підприємства,
організації чи установи завдань із
забезпечення дотримання трудових
прав працівників. При цьому має бути
охоплено увесь цикл забезпечення
трудових прав, тобто перевірено стан
дотримання трудового законодавства,
у спосіб використання всіх управ-
лінських функцій, а саме: аналізу,
прогнозування, планування, органі-
зування, регулювання роботи всере-
дині підприємства, організації, уста-
нови, навіть здійснення самої функції
контролю.

Нагляд і контроль за дотриман-
ням трудових прав роботодавцем перед-
бачає, по-перше, систему спостережень
і перевірок того, наскільки відповідає
процес функціонування керівної ланки
(органу), трудового колективу, члена
суспільства вимогам прийнятих управ-
лінських рішень – законів, планів, норм,
стандартів, правил, наказів і т. д.;
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по-друге, як виявлення результатів
впливу керівного органу на керо-
ваний орган, підвідомчий об’єкт;
по-третє, як виявлення та аналіз
допущених відхилень від вимог дер-
жавної, планової, фінансової дисци-
пліни, від управлінських рішень, від
прийнятих принципів організації та
регулювання економіки [4, c. 90].
Тобто, роботодавець здійснює конт-
рольну діяльність і забезпечує сис-
тематичну перевірку виконання за-
конів, інших нормативних актів, до-
держання державної дисципліни й
правопорядку [5, c. 202].

Отже, внутрішній нагляд і конт-
роль за дотриманням трудового зако-
нодавства на підприємстві, в організа-
ції чи установі здійснюється безпосе-
редньо роботодавцем – це і є його
власна контрольна діяльність.Тому, на
наш погляд, контрольна-наглядова
діяльність роботодавця – це певна
робота з перевірки кола питань, на-
лежних до компетенції роботодавця 
у сфері забезпечення трудових прав.
При цьому така перевіркова діяль-
ність є сукупністю конкретних конт-
рольних заходів, що спрямовані на
забезпечення законності у сфері за-
безпечення трудових прав як праців-
ників, так і інших учасників трудових
правовідносин.

З огляду на викладене вважаємо
за доцільне Кодекс законів про пра-
цю України доповнити ст. 3601 такого
змісту:

«ст. 3601 Громадський нагляд і 
контроль за дотриманням трудового
законодавства.

Громадський нагляд і контроль 
за дотриманням трудового законодав-
ства в межах установлених Законом
повноважень здійснюють профспілкові
організації України.

Контроль і нагляд за дотриманням
трудового законодавства всередині
підприємства, організації чи установи
зобов’язаний здійснювати робото-
давець.

У разі виявлення порушень дотри-
мання трудового законодавства суб’єк-
тами громадського нагляду та контро-
лю, якщо неможливо такі порушення
негайно усунути, не порушуючи прав
працівників, вони зобов’язані повідо-
мити про це державні органи нагляду
та контролю за дотриманням трудо-
вого законодавства».

Окрім цього, права роботодавця,
передбачені Проектом трудового ко-
дексу України, слід доповнити правом
роботодавця здійснювати нагляд і
контроль за дотриманням трудового
законодавства в межах підпорядкова-
ного йому підприємства.
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Мельник А. С. Роботодавець як суб’єкт нагляду та контролю за дотриманням
трудового законодавства (адміністративно-правовий аспект)

Виконано аналіз теоретичних засад і правового регулювання статусу робото-
давця як суб’єкта нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства,
а також визначено способи вдосконалення правової системи нагляду та контролю
за дотриманням трудового законодавства.

Ключові слова: роботодавець, нагляд і контроль, трудове законодавство.

Мельник А. С. Работодатель как субъект надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства (административно-правовой аспект)

Выполнен анализ теоретических основ и правового регулирования статуса
работодателя как субъекта надзора и контроля за соблюдением трудового зако-
нодательства, а также определены пути совершенствования правовой системы
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства.

Ключевые слова: работодатель, надзор и контроль, трудовое законода-
тельство.

Melnyk A. The employer as subject of oversight and monitoring of the labor law
(administrative and law aspekt)

The analysis of theoretical principles and legal regulation of employer status as a
subject of supervision and monitoring of compliance with labor laws is made, also it was
determined ways of improving the legal system of supervision and monitoring of com-
pliance with labor laws.

Key words: employer, the supervision and control, labor legislation.


