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рами, які здійснюються одноосібно одним із членів дисциплінар-
ної палати та колегіальними процедурами. Стосовно строку усієї 
процедури, то вона є однією з найдовших, а за деталізацією дій 
відповідає умовам прозорості та демократизму.  
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Важлива роль інспекції праці у будь-якій країні полягає у 
сприянні дотримання національного законодавства про працю та 
добросовісній трудовій практиці з метою забезпечення основних 
прав працівників, збалансованого соціально-економічного розви-
тку та здорових і ефективних соціально-трудових відносин як ос-
нови конструктивного соціального діалогу і, отже, сприятливого 
інвестиційного клімату. Інспекції праці покликані допомагати ро-
ботодавцю та працівникам у виробленні добросовісної трудової 
практики, досягненні соціальної справедливості та гідних умов 
праці для всіх. 

В рамках Програми гідної праці МОП для України на 2016 − 
2019 роки1  реалізується Проект Міжнародної організації праці 
«Зміцнення системи інспекції праці і механізмів соціального діа-
логу». Метою Проекту є підтримка Уряду України у підвищенні 
ефективності системи інспекції праці та забезпечення дотримання 
трудового законодавства. Ключовими завданнями Проекту є змі-
цнення інституціональної спроможності ключового органу вико-
навчої влади, посилення ролі соціальних партнерів – задля забез-
печення застосування конвенцій МОП про інспекцію праці у про-
мисловості й торгівлі (№ 81) 1947 р. та про інспекцію праці в сіль-
ському господарстві (№ 129) 1969 р., що були ратифіковані Украї-
ною у 2004 році.  

                                                 
1 Програми гідної праці МОП для України на 2016-2019 роки // 

[Електронний ресурс] / Сайт Міжнародної організації праці. Режим досту-
пу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-
budapest/documents/genericdocument/wcms_470684.pdf. 
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Визначну	роль	у	подоланні	незадекларованоı̈	праці, попере-
дженні	мінімізаціı̈	соціальноı̈	відповідальності як перед працівни-
ком, так і перед державою відіграє Державна служба України з пи-
тань праці. 

Державна служба України з питань праці є центральним ор-
ганом виконавчої влади1, діяльність якого спрямовується і коор-
динується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної 
політики, і який реалізує державну політику у сферах промислової 
безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими 
матеріалами промислового призначення, здійснення державного 
гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за доде-
ржанням законодавства про працю, зайнятість населення, загаль-
нообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного ви-
падку на виробництві та професійного захворювання, які спричи-
нили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою пра-
цездатності, на випадок безробіття в частині призначення, нара-
хування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних 
послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою до-
тримання прав і гарантій застрахованих осіб. 

Слід зазначити, що спільна координаційна нарада з питань 
детінізації ринку праці відбулася 13 вересня у Державній службі 
України з питань праці за участі представників Міністерства соці-
альної політики України, Міністерства  аграрної політики та про-
довольства України, Міністерства внутрішніх справ України, Міні-
стерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства ін-
фраструктури України, Міністерства фінансів України, Національ-
ної поліції України, Пенсійного фонду України, Державної регуля-
торної служби України, Державної фіскальної служби України, 
Державної служби  України з безпеки на транспорті, Державної 
фіскальної служби України, Асоціації міст України. 

Перелік органів державної влади свідчить про важливість 
виконання завдання щодо посилення контролю за оформленням 
трудових відносин з метою захисту індивідуальних та колектив-
них прав працівників та розвитку економіки України.  

5 вересня Уряд ухвалив розпорядження «Про заходи, спря-
мовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення», 
яким передбачено проведення Державною службою України з пи-
тань праці, Державною фіскальною службою України, Пенсійним 

                                                 
1 Про затвердження Положення про Державну службу України з 

питань праці: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96 
// Офіційний вісник України. 2015. № 21. Ст. 584. 
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фондом України, Національною поліцією України, іншими центра-
льними органами виконавчої влади спільно з органами місцевого 
самоврядування комплексних заходів, спрямованих на детінізацію 
ринку праці та вдосконалення контролю за оформленням трудо-
вих відносин із найманими працівниками1. Реалізація акта сприя-
тиме підвищенню ефективності державної політики щодо захисту 
трудових прав людей, зменшенню застосування незадекларованої 
праці та посиленню дисципліни сплати податків і єдиного соціа-
льного внеску.  

Виявлення	 фактів	 використання	 незадекларованоı̈	 праці	 є	
одним	із	пріоритетних	завдань	в	рамках	інспекціı̈	праці	в	Украı̈ні.  

Зокрема, Головним управлінням Держпраці у Харківській 
області проведено ряд інспекційних відвідувань, під час яких було 
виявлено нелегально працевлаштованих працівників на підпри-
ємствах Харківщини, за результатамі яких розглянуто справи та 
винесено постанови щодо накладення штрафних санкцій на зага-
льну суму майже 1,4 млн  грн2. 

Сьогодні за одного неофіційно працевлаштованого праців-
ника штраф становить майже 112 000 грн. І найбільш ризикова-
ними щодо незадекларованої праці є будівельна галузь, сільське 
господарство, лісообробна промисловість, готельно-ресторанний 
бізнес, сфера послуг. 

Штрафну санкцію у сумі 2 792 250 грн  накладено  Управ-
лінням  Держпраці у Чернівецькій області  на суб’єкта господарю-
вання  за використання неоформленої праці 25 працівників на бу-
дівництві  у Чернівцях. 

Оскільки штрафна санкція за порушення чинного трудового 
законодавства у разі фактичного допуску до роботи працівника 
без оформлення¸ або неналежного оформлення становить 30 мі-
німальних заробітних плат щодо кожного працівника, то матеріа-
льна відповідальність даного суб’єкта господарювання перед За-
коном становить суму  2 792 250 грн. Загалом за вісім місяців 2018 

                                                 
1 Детінізація ринку праці є одним з головних завдань на шляху ро-

звитку економіки України та захисту прав людей // [Електронний ресурс] 
/Сайт Державної служби України з питань праці. Режим доступу: 
http://dsp.gov.ua/detinizatsiia-rynku-pratsi-ie-odnym-z-holovnykh-zavdan-
na-shliakhu-rozvytku-ekonomiky-ukrainy-ta-zakhystu-prav-liudei/. 

2 Підприємствам Харківщини доведеться сплатити штрафні санкції 
за неофіційне працевлаштування на суму майже 1,4 млн. гривень / [Елек-
тронний ресурс] /Сайт Державної служби України з питань праці. Режим 
доступу:http://dsp.gov.ua/pidpryiemstvam-kharkivshchyny-dovedetsia-
splatyty-shtrafni-sanktsii-za-neofitsiine-pratsevlashtuvannia-na-sumu-maizhe-
1-4-mln-hryven/. 
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року головними державними інспекторами Управління Держпраці 
у Чернівецькій області  виявлено 269 осіб,  котрі працювали без 
належного оформлення трудових відносин.1 

Головне завдання будь-якої системи інспекції праці – забез-
печити дотримання законодавства про працю, тобто сукупності 
національних нормативних актів і стандартів, призначених для 
захисту всіх працівників у процесі їх роботи, а в сучасних системах 
– також і самозайнятих осіб і широкої громадськості, від будь-яких 
негативних наслідків роботи, що виконується. 

Інспектори	 праці	 на	 дании! 	 час	 не	 наділені	 усіма	 повнова-
женнями і правами, передбаченими Конвенцією МОП № 81 про 
інспекцію праці і Конвенцією МОП № 129 про інспекцію праці в 
сільському господарстві. Діяльність Держпраці не забезпечена до-
статніми фінансовими, технічними та людськими ресурсами.  

Держпраці під час виконання покладених на неї завдань 
взаємодіє в установленому порядку з іншими державними орга-
нами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями грома-
дян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними 
органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також 
підприємствами, установами та організаціями. Втім, взаємодія із 
іншими державними структурами та соціальними партнерами по-
требує	подальшоı̈	активізаціı̈. 
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Питання правового регулювання нестандартних форм за-
йнятості в умовах ринкової економіки є предметом дослідження 
таких українських та зарубіжних учених, як: П. В. Бізюков, Є. С. Ге-
расимова, В. Є. Гимпельсон, І. І. Заводовська, Р. І. Капелюшніков,  

                                                 
1 Чернівецька область: на будівництві в обласному центрі нелега-

льно працювали 25 працівників// [Електронний ресурс] /Сайт Держав-
ної служби України з питань праці. Режим досту-
пу:http://dsp.gov.ua/chernivetska-oblast-na-budivnytstvi-v-oblasnomu-
tsentri-nelehalno-pratsiuvaly-25-pratsivnykiv/. 
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