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Поняття та склад правовідносин 
у сфері контролю за дотриманням

законодавства про працю

Більшість сучасних демократичних
держав є соціально спрямованими, що
означає орієнтацію державної політи-
ки на забезпечення соціально-еконо-
мічних прав людини і громадянина,
створення гарантій таких прав та ви-
знання людини найвищою соціальною
цінністю. До зазначених соціально-
економічних прав людини належить і
право на працю, яке охоплює право
на охорону праці, власне право прац-
ювати та заробляти собі на життя,
вільно обирати професію та робото-
давця тощо.

Відповідно до статті 43 Консти-
туції України, кожен має право на
працю, що включає можливість зароб-
ляти собі на життя працею, яку він
вільно обирає або на яку вільно пого-
джується. Держава створює умови
для повного здійснення громадянами
права на працю, гарантує рівні мож-

ливості у виборі професії та роду тру-
дової діяльності, реалізовує програми
професійно-технічного навчання, під-
готовки і перепідготовки кадрів від-
повідно до суспільних потреб. Кожен
має право на належні, безпечні і здо-
рові умови праці, на заробітну плату,
не нижчу від визначеної законом.
Право на своєчасне одержання ви-
нагороди за працю захищається за-
коном [1].

Метою цієї статті є визначення
поняття та дослідження складу право-
відносин у сфері контролю за дотри-
манням законодавства про працю.
Для досягнення поставленої мети пла-
нується вирішити такі основні завдан-
ня: визначити суб’єктів, об’єкт та
зміст правовідносин у сфері конт-
ролю за дотриманням законодавства
про працю; здійснити класифіка-
цію суб’єктів зазначеного контролю;
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визначити поняття «правовідносини 
у сфері контролю за дотриманням
законодавства про працю».

У сфері контролю за дотриман-
ням законодавства про працю існують
різнорідні правовідносини між різни-
ми суб’єктами, які досліджені в юри-
дичній науці в не достатній мірі, що
обумовлює необхідність у проведенні
такого дослідження.

Як відомо з загальної теорії дер-
жави та права, правовідносини – 
це суспільні відносини, змістом яких є
суб’єктивні права та юридичні обо-
в’язки осіб, що санкціонуються дер-
жавою [2, с. 333; 3, с. 270]. Суб’єктами
правовідносин у сфері контролю до-
тримання трудового законодавства є,
з одного боку, фізична або юридична
особа, що використовує найману
працю, а з іншого боку,– суб’єкти, які
здійснюють контроль за дотриман-
ням такими особами вимог зако-
нодавства про працю. Так, фізична
або юридична особа, що використо-
вує найману працю, виступає по від-
ношенню до працівника роботодав-
цем, а по відношенню до суб’єктів, що
здійснюють контроль,– підконтроль-
ною особою. Розглянемо детальніше
особливості правовідносин у сфе-
рі контролю дотримання трудово-
го законодавства між різними су-
б’єктами.

Працівник також здійснює конт-
роль за дотриманням законодавства
про працю щодо себе та має при
цьому безпосередню заінтересованість
у додержанні його трудових прав. Однак
кожний працівник одночасно має
можливість за власною ініціативою
контролювати діяльність фізичної
або юридичної особи, що використо-
вує, в тому числі, його найману працю
не тільки щодо себе, але й на предмет
додержання інших вимог трудового
законодавства. Наприклад, виконую-
чи свою трудову функцію, працівник
може звертати увагу на організацію

заходів з охорони праці, створення
безпечних умов праці іншим праців-
никам, правильністю та своєчасні-
стю розрахунку та сплати заробітної
плати, єдиного соціального внеску
тощо. При цьому слід зауважити, що
трудова функція працівника не по-
винна включати обов’язок такого
контролю.

Реалізувати вказані контрольні
повноваження працівник може різ-
ними способами, до основних з яких
відносяться такі: 1) безпосереднє
звернення до роботодавця з відпо-
відними вимогами; 2) до державних
органів в порядку Закону України 
«Про звернення громадян» [4]; 3) че-
рез недержавні організації та проф-
спілки.

Іншим видом контролю працівни-
ком є перевірка додержання норм
законодавства про працю, покладена
власником підприємства або уповно-
важеним ним органом. Так, бухгалтер
здійснює контрольні повноваження у
сфері дотримання законодавства про
працю з питань фонду оплати праці,
начальник відділу кадрів контролює
правильність ведення кадрових нака-
зів та трудових книжок усіх праців-
ників підприємства. У цьому разі 
контроль хоч і здійснюється праців-
никами, проте слід вважати, що такий
контроль дотримання законодавства
про працю здійснюється самою фі-
зичною або юридичною особою, що
використовує найману працю (само-
контроль роботодавця).

Отже, працівник реалізує конт-
рольні повноваження відносно робо-
тодавця як в рамках трудових від-
носин, так і поза їх межами. Звідси,
можна виділити два види правовідно-
син у сфері контролю за дотриманням
законодавства про працю, а саме: у від-
носинах між працівником та робото-
давцем існують внутрішній контроль
(працівник як суб’єкт контролю щодо
самого себе) та зовнішній (працівник
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як суб’єкт контролю відносно додер-
жання норм трудового права робото-
давцем в рамках трудової функції).
Таким чином, зовнішній контроль
дотримання трудового законодавства
працівником та контроль роботодав-
цем (самоконтроль) можуть збігати-
ся; не збігаються вони лише в тому
випадку, якщо самоконтроль робото-
давця здійснює безпосередньо влас-
ник підприємства або фізична особа-
підприємець,що використовує найману
працю.

Фізична або юридична особа,
що використовує найману працю, у
чинному законодавстві виражається
поняттями «підприємство, установа,
організація» або «суб’єкт господа-
рювання», «суб’єкт господарської
(підприємницької) діяльності». Отже,
контроль за додержанням трудового
законодавства здійснюється щодо
підконтрольної особи – суб’єкта гос-
подарської діяльності. Зазначений
контроль здійснюється не тільки 
працівником та суб’єктом господар-
ської діяльності щодо себе, але й спе-
ціально створеними державними ор-
ганами.

Згідно зі статтею 259 Кодексу
законів про працю України, нагляд і
контроль за додержанням законодав-
ства про працю здійснюють спеці-
ально уповноважені на те органи та
інспекції, які не залежать у своїй
діяльності від власника або уповнова-
женого ним органу. Центральні орга-
ни виконавчої влади здійснюють кон-
троль за додержанням законодавства
про працю на підприємствах, в уста-
новах і організаціях, що перебувають
у їх функціональному підпорядкуван-
ні, крім органів державної податкової
служби, які мають право з метою пе-
ревірки дотримання податкового зако-
нодавства здійснювати такий конт-
роль на всіх підприємствах, в устано-
вах і організаціях незалежно від форм
власності та підпорядкування [5].

З огляду на зазначену норму тру-
дового законодавства, суб’єктами
контролю дотримання законодавства
про працю є спеціально уповноважені
органи та інспекції. Такі суб’єкти є
незалежними щодо підконтрольних
осіб. Крім того, контроль за додер-
жанням трудового законодавства
здійснюють інші недержавні організа-
ції, роботодавець, власник. Всі вони є
суб’єктами правовідносин у сфері
контролю дотримання законодавства
про працю.

Згідно зі статтею 260 Кодексу
законів про працю України, держав-
ний нагляд за додержанням зако-
нодавчих та інших нормативних ак-
тів про охорону праці здійснюють:
Державний комітет України по на-
гляду за охороною праці; Державний
комітет України з ядерної та радіа-
ційної безпеки; органи державного
пожежного нагляду управління по-
жежної охорони Міністерства внут-
рішніх справ України; органи та
заклади санітарно-епідеміологічної
служби Міністерства охорони здо-
ров’я України [5].

Однак у зв’язку з проведенням в
Україні адміністративної реформи
деякі із вказаних суб’єктів уже не існу-
ють, з’явилися нові суб’єкти контро-
лю дотримання законодавства про
працю. Пропонуємо дослідити систе-
му державних органів, що здійснюють
контроль за додержанням законодав-
ства про працю в теперішній час.

Відповідно до Указу Президента
України «Про оптимізацію системи
центральних органів виконавчої вла-
ди» від 09.12.2010 року № 1085/2010 [6],
передбачені такі органи, що здійс-
нюють контроль за дотриманням тру-
дового законодавства: Міністерство
соціальної політики України; Держав-
на санітарно-епідеміологічна служба
України; Державна служба гірничо-
го нагляду та промислової безпеки
України; Державна інспекція техно-
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генної безпеки України; Державна
інспекція України з питань праці; Дер-
жавна інспекція ядерного регулюван-
ня України.

Згідно з Положенням про Міні-
стерство соціальної політики Ук-
раїни [7], Міністерство соціальної
політики України є центральним ор-
ганом виконавчої влади, діяльність
якого спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України; є го-
ловним органом у системі централь-
них органів виконавчої влади з фор-
мування та забезпечення реалізації
державної політики у сфері трудових
відносин.

Згідно з Положенням про Держав-
ну санітарно-епідеміологічну службу
України (Держсанепідемслужба Ук-
раїни) [8], вона є центральним орга-
ном виконавчої влади, діяльність
якого спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через
віце-прем’єр-міністра України – Міні-
стра охорони здоров’я України;входить
до системи органів виконавчої влади у
галузі охорони здоров’я та утворю-
ється для забезпечення реалізації дер-
жавної політики у сфері санітарного
та епідемічного благополуччя насе-
лення.

Згідно з Положенням про Дер-
жавну службу гірничого нагляду та
промислової безпеки України (далі –
Держгірпромнагляд України) [9],
вона є центральним органом вико-
навчої влади, діяльність якого спрямо-
вується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра над-
звичайних ситуацій України. Держ-
гірпромнагляд України входить до
системи органів виконавчої влади та
забезпечує реалізацію державної по-
літики з промислової безпеки, охо-
рони праці. До основних завдань за-
значеного державного органу відно-
ситься реалізація державної політики
у сфері промислової безпеки та охо-
рони праці.

Згідно з Положенням про Дер-
жавну інспекцію техногенної безпеки
України [10], вона є центральним
органом виконавчої влади, діяльність
якого спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через
Міністра надзвичайних ситуацій Ук-
раїни; входить до системи органів
виконавчої влади і забезпечує реалі-
зацію державної політики у сферах
пожежної і техногенної безпеки, здійс-
нення державного нагляду (контро-
лю) у цих сферах, а також щодо конт-
ролю за станом цивільного захисту
населення і територій від надзвичай-
них ситуацій природного та техноген-
ного характеру і діяльності аварійно-
рятувальних служб.

На підставі Положення про Дер-
жавну інспекцію України з питань
праці [11], Державна інспекція Украї-
ни з питань праці (Держпраці Украї-
ни) є центральним органом виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується
і координується Кабінетом Міністрів
України через віце-прем’єр-міністра
України – Міністра соціальної політи-
ки України. Держпраці України вхо-
дить до системи органів виконавчої
влади і забезпечує реалізацію дер-
жавної політики з питань нагляду та
контролю за додержанням законодав-
ства про працю.

Державна інспекція ядерного
регулювання України є центральним
органом виконавчої влади, який є
головним у системі центральних орга-
нів виконавчої влади з формування та
реалізації державної політики у сфе-
рі безпеки використання ядерної
енергії [12].

Таким чином, стаття 260 Кодексу
законів про працю України явно не
відповідає структурі сучасних органів
влади нашої держави і потребує 
внесення відповідних змін. При зміні
статті 260 Кодексу законів про працю
України слід враховувати викладені
вище положення, а також низку Указів
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Президента України щодо проведен-
ня адміністративної реформи.

Існують державні органи, які здій-
снюють контроль дотримання суто
законодавства про працю, та такі, що
здійснюють контроль дотримання
суміжного з трудовим законодавством
і при цьому безпосередньо впливають
на трудові відносини роботодавця та
працівника. До першої групи суб’єк-
тів контролю дотримання суто зако-
нодавства про працю слід віднести:
Державну службу гірничого нагляду
та промислової безпеки України, Дер-
жавну інспекцію України з питань
праці. До другої групи суб’єктів конт-
ролю дотримання суміжного з тру-
довим законодавством належать:
Міністерство соціальної політики Ук-
раїни; Державна санітарно-епідеміо-
логічна служба України; Державна
інспекція техногенної безпеки Ук-
раїни; Державна інспекція ядерного
регулювання України. Крім того,
повноваження деяких суб’єктів кон-
тролю другої групи стосуються не
стільки контролю суто законодавства
про працю, скільки контролю дотри-
мання норм права суміжного законо-
давства та технічних норм. Проте
контроль за дотриманням суміжного
з трудовим законодавством передбачає
і контроль норм трудового права, що
обґрунтовує належність державних
органів другої групи до суб’єктів конт-
ролю за дотриманням законодавства
про працю.

Відповідно до статті 263 Кодексу
законів про працю України, місцеві
державні адміністрації і Ради народ-
них депутатів у межах відповідної
території: забезпечують реалізацію
державної політики в галузі охорони
праці; формують за участю проф-
спілок програми заходів з питань без-
пеки, гігієни праці і виробничого
середовища, що мають міжгалузеве
значення; здійснюють контроль за 
додержанням нормативних актів 

про охорону праці [5]. Зазначені
суб’єкти контролюють дотримання
законодавства щодо охорони праці,
що є лише частиною законодавства
про працю.

Місцеві державні адміністрації, що
здійснюють виконавчу владу в обла-
стях та районах, містах Києві та Сева-
стополі, є місцевими органами вико-
навчої влади і входять до системи
органів виконавчої влади. Згідно зі
статтею 13 Закону України «Про міс-
цеві державні адміністрації» [13], до їх
відання у межах і формах, визначених
Конституцією і законами України,
належить вирішення питань: забез-
печення законності, охорони прав,
свобод і законних інтересів громадян;
зайнятості населення, праці та заро-
бітної плати; інших питань, віднесених
законами до їх повноважень. Відпо-
відно до статті 16 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації»,
місцеві державні адміністрації здій-
снюють на відповідних територіях
державний контроль за охороною
праці та своєчасною і не нижче визна-
ченого державою мінімального роз-
міру оплатою праці.

Згідно зі статтею 10 Закону Ук-
раїни «Про місцеве самоврядування»,
Сільські, селищні, міські ради є орга-
нами місцевого самоврядування, що
представляють відповідні територі-
альні громади та здійснюють від їх
імені та в їх інтересах функції і повно-
важення місцевого самоврядування,
визначені Конституцією України, цим
та іншими законами. Обласні та район-
ні ради є органами місцевого самовря-
дування, що представляють спільні
інтереси територіальних громад сіл,
селищ, міст, у межах повноважень,
визначених Конституцією України,
цим та іншими законами, а також пов-
новажень, переданих їм сільськими,
селищними, міськими радами [14].

Отже, місцеві державні адміністра-
ції та органи місцевого самовряду-
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вання здійснюють контроль за додер-
жанням законодавства про працю.
Оскільки вказаний контроль зазначе-
ні суб’єкти здійснюють поряд з інши-
ми повноваженнями, місцеві державні
адміністрації та органи місцевого 
самоврядування становлять, на нашу
думку, самостійну третю групу суб’єк-
тів контролю за дотриманням законо-
давства про працю. Діяльність таких
суб’єктів контролю пов’язана з ши-
роким колом повноважень у різнома-
нітних сферах суспільного життя.
Незважаючи на те, що органи місце-
вого самоврядування не є органами
державної влади, вони виконують
делеговані державою повноваження,
які є особливим видом повноважень, і
тому входять до системи державних
органів контролю за дотриманням
трудового законодавства в рамках
запропонованої в попередньому під-
розділі дисертаційного дослідження
класифікації.

Крім того, недержавні організації,
що створені зі статусом юридичної
особи або без такого статусу, та про-
фесійні спілки здійснюють контроль
за додержанням суб’єктами господар-
ської діяльності трудового законо-
давства.

З огляду на викладене слід зазна-
чити, що система суб’єктів контролю
дотримання законодавства про працю
має такий вигляд:

1) працівник здійснює такі види
контролю: а) внутрішній; б) зовнішній
(може збігатися з самоконтролем
суб’єкта господарювання);

2) суб’єкт господарської діяльно-
сті здійснює самоконтроль;

3) органи державної влади як су-
б’єкти контролю дотримання законо-
давства про працю поділяються на

три групи: а) які здійснюють конт-
роль дотримання суто законодавства
про працю (Державна служба гірни-
чого нагляду та промислової безпеки
України, Державна інспекція України
з питань праці); б) які здійснюють
контроль дотримання суміжного з
трудовим законодавством і при цьому
безпосередньо впливають на трудові
відносини роботодавця та працівника
(Міністерство соціальної політики
України; Державна санітарно-епідеміо-
логічна служба України; Державна
інспекція техногенної безпеки Ук-
раїни; Державна інспекція ядерного
регулювання України); в) які здійсню-
ють широке коло повноважень в усіх
сферах суспільних відносин (місцеві
державні адміністрації; органи місце-
вого самоврядування);

4) недержавні організації, профе-
сійні спілки.

Під правовідносинами у сфері кон-
тролю за дотриманням законодавства
про працю слід розуміти суспільні від-
носини, що існують між їх учасниками
(з одного боку, фізична чи юридична
особа, що використовує найману пра-
цю, а з іншого,– контролюючий
суб’єкт), які мають взаємні суб’єктив-
ні права та обов’язки, з приводу до-
тримання підконтрольною особою
законодавства про працю. Об’єктом
таких правовідносин виступають су-
спільні відносини щодо дотримання
законодавства про працю. Учасниками
(суб’єктами) правовідносин у сфері
контролю за дотриманням законодав-
ства про працю є суб’єкт господар-
ської діяльності та суб’єкт контролю.
Зміст правовідносин у сфері контро-
лю за дотриманням законодавства
про працю становлять взаємні права
та обов’язки їх учасників (суб’єктів).
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Костилєва Т. І. Поняття та склад правовідносин у сфері контролю за дотриманням
законодавства про працю

У статті визначено поняття та досліджено склад правовідносин у сфері контро-
лю за дотриманням законодавства про працю.

Ключові слова: склад правовідносин, контроль, дотримання законодавства
про працю.

Костылева Т. И. Понятие и состав правоотношений в сфере контроля за со-
блюдением законодательства о труде

В статье определено понятие и исследован состав правоотношений в сфере
контроля за соблюдением законодательства о труде.
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Кostuleva T. Concept and composition of legal relationships in the field of control
after the observance of legislation about labour

In the article a concept is certain and composition of legal relationships is investiga-
tional in the field of control after the observance of legislation about labour.

Key words: composition of legal relationships, control, observance of legislation
about labour.


