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ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ та НАГЛЯД 
за додержанням законодавства 

про працю та зайнятість населення
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ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ 
хто здійснює

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ

здійснюють

інспектори праці 

Держпраці та її 

територіальних органів

інспектори праці виконавчих органів 

міських рад міст обласного значення та 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад 

з усіх питань трудового 

законодавства

з питань своєчасної та у повному обсязі 

оплати праці, додержання мінімальних 

гарантій в оплаті праці, оформлення 

трудових відносин
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звернення працівника щодо порушення його трудових прав

звернення фізичної особи, яку не оформили на роботу

рішення керівника органу контролю про проведення інспекційних 

відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин 

рішення суду, повідомлення правоохоронних органів про 

порушення законодавства про працю

повідомлення контролюючих органів про порушення законодавства

повідомлення органів статистики, ДФС, ПФУ з інформацією про 

порушення

інформація профспілок щодо порушення прав працівників, які є 

членами профспілки, виявлених в ході здійснення громадського 
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ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ 
підстави для проведення
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ІНСПЕКТОР ПРАЦІ

за наявності службового посвідчення 

Інспекційні відвідування

проводиться за місцем діяльності 

роботодавця або використання 

ним найманої праці

Невиїзні інспектування

проводиться в приміщенні органу 

контролю, але виключно за згоди 

роботодавця

Інспектор праці реєструє інспекційне відвідування до його початку

Держпраці видає службові посвідчення та веде їх єдиний реєстр

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ 
форми контролю
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Інспектор праці

Пред’являє службове посвідчення

Отримує необхідні документи та пояснення

Реєструється в журналі перевірок

(при підписанні акта)

НЕ ВИЯВЛЕНО 

ПОРУШЕНЬ

ВИЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ

АКТ

ЗАКІНЧЕННЯ 

інспекційного

відвідування

ПРИПИС

Перевірка 

виконання 

припису

ПОРУШЕННЯ 

УСУНУТІ

ПОРУШЕННЯ 

НЕ УСУНУТІ
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Відповідальність

Кримінальна

Адміністративна

Фінансова

АКТ

ІНСПЕКЦІЙНЕ ВІДВІДУВАННЯ
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НОВАЦІЇ НА ЗУСТРІЧ БІЗНЕСУ

за заявою роботодавця інспектор може провести аналіз стану дотримання 
законодавства про працю та надавати рекомендації щодо його 

застосування

роботодавці можуть ініціювати проведення інспекторами регулярних 
інформаційно-роз’яснювальних кампаній щодо найбільш ефективних 

способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і 
поновлення трудових прав працівників

заходи щодо притягнення до відповідальності вживаються тільки тоді, 
коли не виконано вимоги припису (крім нелегальної зайнятості та 

порушення мінімального розміру заробітної плати)
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ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД 
завдання нагляду

Конвенції МОП № 81 та № 129 передбачають
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виявлення порушень при здійсненні інспекторами виконавчих органів 

контрольних повноважень

розроблення пропозицій щодо шляхів (форм, засобів) підвищення 

ефективності здійснення контрольних повноважень

внесення вимог щодо усунення порушень при здійсненні контрольних 

повноважень

скасування чи зупинення дії рішень виконавчих органів, прийнятих при 

здійсненні контрольних повноважень з порушенням вимог законодавства 

про працю

«інспекція праці повинна проводитись під наглядом і контролем 

центрального органа влади»
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ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

Виїзна перевірка Невиїзна перевірка

Складання висновку, вимоги за результатами перевірки 

або акту про неможливість складення висновку

Надання рекомендацій щодо усунення недоліків

Індивідуальний графік Уповноважена посадова 

особа Держпраці

Аналіз інформації про 

роботу виконавчих 

органів

При здійсненні нагляду 

інспектори Держпраці

Службове посвідчення

Затверджується відповідно до плану роботи

Шляхом вивчення 

матеріалів виконавчих 

органів 

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД 
процедура здійснення

здійснюють методологічне 

забезпечення державного 

контролю

надають роз’яснення виконавчим 

органам

забезпечують навчання, 

підвищення кваліфікації, 

підготовки та перепідготовки 

інспекторів виконавчих органів
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вносять керівнику об’єкта нагляду обов’язкову для виконання вимогу

ініціюють притягнення посадових осіб об’єкта нагляду до 
дисциплінарної відповідальності

вносять подання про звільнення інспектора виконавчого органу до 
посадової особи, яка її призначила

скасовує чи зупиняє дію рішень, якщо вони суперечать законодавству 
про працю та зайнятість населення
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ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД 
повноваження інспекторів Держпраці

У разі виявлення порушень, пов’язаних зі здійсненням 

контрольних повноважень, інспектори Держпраці


