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Правові основи контрольно!наглядової
діяльності за дотриманням законодавства

про працю України

Дотримання чинного законодав-
ства про працю є невід’ємною части-
ною розвитку економіки держави та її
соціального статусу. Україна є достат-
ньо молодою державою, її незалеж-
ність, самостійність та суверенітет були
проголошені і реалізовані лише 21 рік
тому. Цей строк замалий для створен-
ня діючої правової держави та умов
щодо формування громадянського су-
спільства. Такий розвиток подій мав
та має колосальний вплив на всі аспек-
ти діяльності країни. Насамперед пе-
рехід від командно-адміністративного
типу економіки до ринкових відносин,
від комуністичного режиму до соціа-
лістичного у корені змінив ідеологію
громадян, які становлять значну част-
ку працездатного населення України.
У часи Радянського Союзу більшість
економічних і соціальних проблем та
питань вирішувались «зверху», тобто
органами керуючої влади. Громадяни
почували себе захищеними та мали
впевненість у наступному дні. Нині
кожен повинен захищати свої права й
інтереси самотужки.Тому нагляд і конт-

роль за дотриманням трудового законо-
давства є дуже актуальною темою саме
зараз, у період, коли більшість підпри-
ємств є приватними, відмінно від дер-
жавних маючих одну мету – отримання
максимального прибутку за мінімаль-
ними витратами, чи то зниження опе-
раційних витрат чи економія на умо-
вах не вигідних для працівників.

Необхідно зазначити, що питання
стосовно правових основ контрольно-
наглядової діяльності за дотриманням
законодавства про працю розгляда-
лися багатьма фахівцями правової
науки, серед яких: М. Г. Александров,
О. В. Баклан, Д. М. Бахрах, Н. Б. Боло-
тіна, Н. А. Бріліантов, А. Ю. Величко,
В. М. Гаращук, Л. П. Грузінова, Г. О. Зам-
ченко, Б. В. Зуй, В. І. Казанцев, І. Я. Ки-
сельов, Л. Г. Коняхін, В. Г. Короткін,
В. В. Лазарєв,А. С. Мельник, П. Д. Пе-
липенко, Є. М. Попович, О. В. Смірнов,
Л. С. Таль та інші.

Метою статті є теоретична харак-
теристика правових основ контроль-
но-наглядової діяльності за дотриман-
ням законодавства про працю України



як предмета особливої державної уваги
та регулювання.

Поняття правової основи охоплює
та є складовою будь-яких правових
відносин незважаючи на суб’єкти
останніх, тому, вважаємо за потрібне
надати стислу характеристику щодо
саме змісту поняття правової основи.

У країнах СНД наукове вивчення
цього терміна було почато в часи за-
непаду радянської системи, коли країни
поступово переходили від авторитарно-
тоталітарного політичного устрою 
до демократичного та соціального.
Зараз це поняття дуже широко вико-
ристовується у державно-правовій роз-
будові країн СНД, і звісно ж, в Україн-
ській державі. Серед них нормативно-
правова база, а також усі принципи,
які регулюють виключно всю право-
ву діяльність, включно і контрольно-
наглядову. Структурою правової осно-
ви є поєднання права з підтриманням
правопорядку та законності. Ефек-
тивність діяльності як державних, так
і громадських наглядово-контролюю-
чих органів і організацій насамперед
залежить від обраного механізму ро-
боти цих органів та регулюючої нор-
мативної бази. Це створює науково-
дослідницьку проблему, головною ме-
тою якої є винахід оптимальної нор-
мативно-правової бази, яка побудує
та буде регулювати об’єктивну, ко-
ректну та ефективно функціонуючу
модель системи контрольно-наглядо-
вих органів.

Найбільш широке поширення за-
знала теорія, що правова основа ото-
тожнюється із насамперед правом 
у його офіційному вигляді, тобто із
системою чинних норм права, які за-
кріплені законодавчо в нормативно-
правових актах. Але на практиці така
думка послаблює правову основу,
утворюючи лише подобу державного
контролю за нею, тоді як у цей час
функції органів державної влади зво-
дились би тільки щодо нормотворчої
діяльності замість контролю за вико-
нанням чинного законодавства.

Згідно з теоретичним поняттям пра-
вової основи, діяльність контрольно-на-
глядових органів та громадських орга-
нізацій цілком та повністю регулюється
нормативно-правовою базою. На прак-
тиці ми теж маємо саме такий регулюю-
чий механізм. Кожен із контрольно-
наглядових органів працює згідно з від-
веденою йому частиною законодавства,
яка регламентує всі аспекти діяльності
цього органу. Проте існують органи,
діяльність яких не є суцільноспрямова-
ною на нагляд і контроль за дотриман-
ням трудового законодавства.Такі орга-
ни мають компетенцію та повноважен-
ня лише на вирішення вузького кола
випадків трудових відносин серед всієї
контрольно-наглядової діяльності.У цьо-
му випадку правова основа, а саме одна
з важливіших її складових – норматив-
но-правова база, регламентує та регу-
лює тільки окрему сферу діяльності
цього органу лише у рамках його 
призначення, ролі та повноважень 
з-поміж усієї кількості правових від-
носин, які виникають у процесі конт-
рольно-наглядової діяльності за дотри-
манням законодавства про працю.

Формування України як правової
держави зумовлює особливий поря-
док нормотворчої діяльності, який має
повністю відповідати принципам пра-
вової держави. Система нормативно-
правової бази України досить проста.

Основним законом є Конституція
України. Професор А. Б. Венгеров за-
значає: «щодо унітарної держави (якою
є Україна згідно з Конституцією Ук-
раїни. – Прим. автора) характерною
є єдина система права. Її базу утворює
єдина конституція – загальний закон,
норми якого застосовуються на всій
території держави без будь-яких ви-
ключень або обмежувань [1]». Тобто
Конституція є правовою основою до регу-
лювання будь-яких галузей правової
діяльності, включно з нормотворчою.

Конкретні принципи діяльності су-
б’єктів правових відносин визначають
інші нормативно-правові документи,
серед яких виділяють закони, кодекси
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(збірки законів) та підзаконні акти.
С. B. Ківалов визначає поняття закону
як «нормативний акт, прийнятий орга-
ном законодавчої влади або всенарод-
ним референдумом, який володіє ви-
щою юридичною силою та містить пер-
винні правові норми» [2, c. 54]. Своєю
чергою С. А. Комаров дає дещо інше
окреслення поняття: «Закон – це нор-
мативний акт, прийнятий в особливо-
му порядку органом законодавчої
влади або референдумом, який вислов-
лює волю народу, володіє вищою
юридичною силою та регулює най-
більш важливі суспільні відносини» 
[3, c. 109]. Своєю чергою В. Н. Прота-
совим була надана пропозиція щодо
окреслення загальних рис, характер-
них для законів: «1) приймається ви-
щими органами державної влади або
у порядку референдуму; 2) його наді-
лено вищою юридичною силою та
зверхністю щодо інших джерел права;
3) приймається, змінюється та допов-
нюється згідно з особливим процедур-
ним порядком; 4) регулює найбільш
важливі соціальні сфери, закріплює
найбільш важливі суспільні зв’язки,
відправні початки правового регулю-
вання; 5) виключно нормативне (вмі-
щує лише норми права, відмінно від
інших нормативно-правових актів, які
можуть мати «вкраплення» індиві-
дуально-владних приписів)» [4, с. 8].

Окресливши теоретичне поняття
закону та його характерні риси, ми, на
жаль, не бачимо його сутності. Кожне
із зазначених вище формулювань має
спільну характеристику – наявність
норми права, але жодний не надає
тлумачення. Серед великої кількості
тлумачень, хотілося б відзначити
думку В. В. Лазарєва щодо окреслення
поняття правової норми: «Норма пра-
ва – це загальнообов’язкове правило,
що визнається та забезпечується дер-
жавою, з якого випливають права та
обов’язки учасників суспільних відно-
син, чиї дії згадане правило, призначе-
не регулювати як зразок, еталон, мас-
штаб поведінки»; локалізування: «Пра-

вова норма – це особливий різновид
соціальних норм поруч з нормами
моралі, нормами якихось окремих (що
не відносяться до держави) соціальних
спільностей» і загальних характеристик
правової норми: «Від інших норм її
відрізняють,по-перше,всебічний харак-
тер, … поширення на всіх учасників
громадських відносин, незалежно від
їх волі та бажання. По-друге, правова
норма, у відмінність, наприклад, від
моралі, призначена регулювати зов-
нішню поведінку людей, звернена до
їх волі та свідомості у розрахунку 
на конкретний поступок. По-третє,
правова норма відрізняється від інших
суб’єктом свого затвердження, як
такої … визнається тільки держа-
вою», має «формальне визначення,
конкретність, які дозволяють практи-
ку розв’язати юридичну справу»  [5, те-
ма 13, п. 13.1].

Характерною рисою нормативно-
правової бази є постійні зміни, що,
переважно, стосуються звичайних за-
конів, ніж Конституції України. Дина-
міку можна відстежити кількістю уточ-
нювань та внесених змін. Наслідки змін
не завжди позитивно впливають на тру-
дові відносини.Деякі допомагають адап-
туватися законодавчій базі до конкрет-
них умов у країні, а в цей час інші, нав-
паки, несуть поганий вплив. До остан-
ніх можна віднести нещодавню спро-
бу запровадити право роботодавця
використовувати засоби відеофікса-
ції робочої діяльності працівника.
При цьому розглядали переважно
покращення економічних показників,
збільшення трудової ефективності
робітників у теорії. Проте соціальна
сторона цього питання не була до-
статньо розглянута, яка якраз і буде
на практиці. Наприклад, відеофіксую-
чий засіб запише помилку робітника,
яку він може самостійно виправити
без шкоди підприємству. Звісно, ке-
рівництво не мине змоги застосувати
дисциплінарне покарання, найчасті-
ше – фінансове. Наслідком у цьому
випадку може стати погіршення мо-
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тивування та навіть звільнення пра-
цівника за своїм бажанням.

Проблеми законодавчої сфери в
галузі контрольно-наглядової діяль-
ності становлять досить серйозні зав-
дання. По-перше, це взаємодія тільки
прийнятого нормативно-правового
акта з уже існуючою системою, він має
чітко вписуватися в неї без взаємови-
ключних обставин, бути повністю кон-
ституційним. По-друге, нормативно-
правовий акт має бути ефективним.

Загалом, нормативно-правова база
України розроблена досить якісно.
Наприклад, голова Сумської районної
адміністрації Сергій Хоронько зазна-
чає, що «Конституція України визна-
на одним із кращих прикладів держав-
ного права у світі» [6]. Тому потрібно
звернути увагу саме на контроль за
виконанням чинної нормативно-право-
вої бази суб’єктами правових відносин.
На нашу думку, зараз він знаходиться
у не найкращому стані.

Нині неможливо виділити хоча б
одну країну, яка винайшла та запро-
вадила ідеальну нормативно-правову
основу. З теорії права одним із най-
більш бажаних факторів, науковці
вважають досягнення державою ста-
ну громадянського суспільства. Не ба-
чимо необхідності порівнювати різні
думки щодо визначення цього термі-
на, взагалі їх юридичний зміст є одна-
ковим, лише процитуємо думку відомо-
го українського вченого-правознавця
С.Ківалова:«Громадянське суспільство –
це співтовариство вільних індивідів,
недержавних об’єднань громадян та
сфера відносин між ними, незалежна
від державного втручання» [2, с. 34] та
важлива для дослідження його ознака
«громадянське суспільство формує та
контролює державу» [2, с. 35].

На сьогодні неможливо підтвер-
дити існування громадянського су-
спільства у будь-якій державі, але,
на нашу думку, найближчими до нього
є Німеччина та Франція. У випадку,
коли народ цілком і повністю контро-
лює найбільш важливі та впливові

аспекти діяльності держави, він може
безпосередньо реалізовувати свою
волю. Оскільки трудова діяльність та
виникаючі в її процесі трудові право-
відносини є одним із найважливіших
аспектів регулювання, громадянське
суспільство зможе пильно слідкувати
за дотриманням усіх чинних норм за-
значеної сфери правовідносин.

Як ми окреслили вище, правова
основа контрольно-наглядової діяль-
ності далека від ідеальної, діюча нор-
мативно-правова база не є суцільно
охоплюючою. На нашу думку, причи-
ною виникнення цієї проблеми є 
саме джерело законотворчої діяльно-
сті. Верховна Рада України, як вищий
законотворчий орган, складається 
з 450 народних депутатів, частина
яких не є фахівцями правової галузі,
а також постійні суперечки між полі-
тичними силами роблять зміни нор-
мативно-правової бази спрямованими
не на вдосконалювання механізмів
діяльності контрольно-наглядових ор-
ганів, а на захищення інтересів кон-
кретних політичних течій.

Створення правової основи вимагає
детального вивчення та аналізу загаль-
ної теорії держави та права, історії роз-
витку вітчизняної та зарубіжних пра-
вових систем,практичного аналізу ефек-
тивності чинних норм права України
та правових систем інших держав.

Важливою складовою правової
основи є регламентація внутрішньої
діяльності уповноважених органів
щодо проведення перевірок. Це життє-
ва необхідність щодо такої діяльності.
Внутрішня документація дає змогу
органам коректно розподілити всі
сфери своєї діяльності як за порядком
проведення, тобто послідовністю, так
і за конкретними заходами. Докумен-
тація щодо перевірок у собі має містити
висновки щодо результатів перевір-
ки, приписи щодо виконання та реко-
мендації щодо приведення діяльності
перевірюваного суб’єкта згідно з чин-
ним законодавством та іншими нор-
мативними документами. Документи
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мають чітко регламентовану форму.
Це дає змогу іншим контрольно-на-
глядовим органам без якихось усклад-
нень  її розуміти та застосовувати задля
подальшої, більш детальної перевірки.
Наприклад, складання актів перевірки
повинно відповідати одній, загально-
державній формі. Звідси можна дійти
висновку, що конкретизація контроль-
но-наглядової діяльності, її принципів,
форм та методів є одним із найважли-
віших аспектів розвитку правової бази
контрольно-наглядової діяльності.

Сьогодні законодавство України
становить близько 175 тисяч норма-
тивних документів. Це й чинне зако-
нодавство, і нормативні акти, що вже
втратили чинність, деякі залишилися
ще з часів Радянського Союзу. Аналіз
нормативно-правових документів, що
вже є предметом історії, дуже корисний
засіб щодо вдосконалення нинішньої
правової основи будь-якого напряму
діяльності держави. Ми зможемо з’ясу-
вати, чому саме нормативний доку-
мент втратив чинність.

Якщо перечитати текст будь-якого
закону, ми знову дійдемо висновку,
що закони також не можуть забезпе-
чити всебічне регламентування регу-
льованої ними сфери діяльності. Така
проблема створює підстави щодо
необхідності запровадження додатко-
вих нормативно-правових актів. Як ми
зазначали вище, це підзаконні норма-
тивні акти, або підзаконні правові ак-
ти – фактична різниця не є суттєвою.

Саме слово «підзаконні» описує 
ієрархічну позицію цих нормативно-
правових документів, як таку, що зна-
ходиться під законами. З цього випли-
ває, що підзаконні акти мають значно
нижчу юридичну силу. Метою запро-
вадження таких актів є конкретизація
норм права, які перебувають у законах
та задля їх додержання та виконання.
Особливістю підзаконних актів є те,
що вони приймаються тільки у рам-
ках закону, який вони конкретизують,
а не в рамках усього чинного законо-
давства. Незважаючи на те, що підза-

конні акти мають значно нижчу, ніж
закони, юридичну силу, використання
законів без підзаконних актів фактич-
но неможливо. Всі нормативно-пра-
вові документи об’єднує одна важли-
віша характеристика, яка робить мож-
ливим проходження шляху від проек-
ту нормативно-правового акта до його
діючого варіанта, а саме відповідність
Конституції України та «зелене світ-
ло» з боку органів юстиції щодо анти-
корупційної експертизи.

Нормативно-правова база, яка ре-
гулює та регламентує нагляд і конт-
роль за дотриманням законодавства про
працю, складається з досить великої
кількості нормативно-правових актів.
Проте ми б хотіли привернути увагу
до деяких з них. Узагалі, якщо уважно
придивитись, КЗпП [7], закони Украї-
ни «Про охорону праці» [8] та «Про
професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності» [9] регулюють саме трудо-
ві правовідносини, інші ж регулюють
охорону базових прав громадянина
щодо його безпеки, охорони здоров’я
тощо, у процесі трудових правовідно-
син. Це дуже цікавий для вивчення
факт – ми бачимо правові відносини
всередині інших правових відносин 
у фазі підпорядкування. У випадку
розгляду цих відносин відокремлено
спостерігаємо зовсім іншу картину –
трудові правовідносини реалізують
базове право громадянина на працю,
а правовідносини з охорони здоров’я,
особистої безпеки, екологічно чисто-
го навколишнього середовища  відпо-
відно реалізують інші базові права
громадян. Цей факт сміливо можна
віднести до особливостей правової
основи трудових відносин та супутніх
їм видів правової діяльності, у нашому
випадку контрольно-наглядової.

Таким чином, підсумовуючи вищена-
ведене,слід додати,що дослідження нор-
мативно-правової бази контрольно-на-
глядової діяльності мусить бути метою
кожного науковця, працюючого над її
вдосконаленням, бо в ній – основна суть
діяльності та засоби її запровадження.

Правові основи контрольно"наглядової діяльності за дотриманням...
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Єфіменко Д. К. Правові основи контрольно-наглядової діяльності за дотри-
манням законодавства про працю України

Статтю присвячено визначенню рівня важливості правових основ контрольно-
наглядової діяльності за дотриманням законодавства про працю України як пред-
мета особливої державної уваги та регулювання. У процесі дослідження дано 
теоретичні та фактичні окреслення поняттю правові основи, надано характери-
стику щодо змісту, складу та інших можливих окреслень правових основ контроль-
но-наглядової діяльності за дотриманням законодавства про працю.

Ключові слова: контрольно-наглядова діяльність, дотримання законодавства
про працю.

Єфименко Д. К. Правовые основы контрольно-надзорной деятельности по
соблюдению законодательства о труде Украины

Статья посвящена определению уровня важности правовых основ контрольно-над-
зорной деятельности по соблюдению трудового законодательства Украины как пред-
мета особенного государственного внимания и регулирования.В процессе исследования
названы теоретические и фактические значения понятия правовых основ, дана ха-
рактеристика содержания, состава, а также других возможных значений правовых
основ контрольно-надзорной деятельности за соблюдением законодательства о труде.

Ключевые слова: контрольно-надзорная деятельность, соблюдение законода-
тельства  о труде.

Efimenko D. Legal frameworks of control-observant activity are after the observan-
ce of legislation about labour of Ukraine

The article is sanctified to importance level determination  as for law basics of con-
trol-observant activity after the observance of legislation about labour of Ukraine as
one from most important subjects of government attention and control. In the process
of research some theoretical and actual definitions are mentioned, as well as content,
composition charactecristics etc.

Key words: control-observant activity, observance of legislation  about labour.


