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має обов’язок із відшкодування моральної шкоди, а працівник має право на її 
отримання за наявності сукупності негативних наслідків порушення трудових 
прав, що в кінцевому підсумку ускладнює реалізацію працівниками права на 
відшкодування моральної шкоди. 
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РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
 
Інститут президентського нагляду та контролю займає не тільки особливе 

місце в системі державного управління, але і відрізняється багатосторонністю 
з огляду на особливий статус глави держави. При цьому, контрольно-
наглядові повноваження Президента поширюються на різні гілки влади та 
застосовуються у різноманітних видах у відповідних сферах. Саме тому 
метою статті є визначення ролі та місця Президента щодо дотримання 
трудового законодавства України.  

У юридичній літературі відомі різні поняття президентського нагляду. 
Так, наприклад, О.П. Гетманець, президентський нагляд визначає як 
притаманне державному управлінню явище, діяльність, що здійснюється на 
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підставі Конституції України, законодавства України Президентом особисто, 
або через його консультативні, дорадчі та інші органи і служби щодо 
отримання, аналізу, вивчення, обстеження, оцінки інформації про діяльність, 
рішення, нормативно-правові акти органів і посадових осіб публічної влади, 
підприємств, установ та організацій, і вжиття на основі цієї інформації 
передбачених Конституцією та законами України заходів реагування [2, с. 
192-193]. Таким чином, автор під президентським наглядом розуміє діяльність 
самого Президента щодо здійснення такого нагляду. Проте, ми вважаємо, що 
таке формулювання є не досить вдалим, адже діяльність Президента України 
пов’язана із досить великою кількістю допоміжних органів, серед яких варто 
виділити Адміністрацію Президента України та інші дорадчі органи, що 
безпосередньо здійснюють виявлення порушень закону відповідними 
органами.  

Отже, ми підтримуємо думку В.П. Бєляєва, який зазначає, що 
президентський нагляд здійснюється у двох основних формах: а) 
безпосередній нагляд самого Президента (через право «вето»); б) 
президентський нагляд за допомогою допоміжних структур (зокрема, 
Адміністрації Президента) [3, с. 25]. 

Ст. 102 Основного Закону встановлює, що Президент України є главою 
держави і виступає від її імені. Президент України також є гарантом 
державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання 
Конституції України, прав і свобод людини та громадянина. Згідно зі ст. 106 
Основного Закону глава держави в Україні також покликаний забезпечувати 
державну незалежність, національну безпеку та правонаступництво держави. 
Крім того, Президент України як глава держави має бути безпартійним і 
надпартійним, він – поза дрібними політичними інтригами, він символізує 
націю, державу, порядок [4, с. 139]. Саме ці завдання й визначають роль і 
місце Президента України в суспільстві та державі.  

Контрольні та наглядові функції Президента України конкретно не 
зазначені в Основному законі нашої держави, проте випливають із його 
повноважень. Так, будучи гарантом Конституції України, прав і свобод 
людини та громадянина, Президент України наділений повноваженнями 
щодо: 1) законодавчої ініціативи (ст. 93 Конституції України) та ветування 
законів, прийнятих Верховною Радою України (п. 30 ч. 1 ст. 106 Конституції 
України); 2) звернення до Конституційного Суду України щодо вирішення 
питань про відповідність Конституції України законів та інших правових актів 
Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, чинних міжнародних 
договорів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України та 
законів України (ст. 150, 151 Конституції України). Тим самим Президент 
України уповноважений здійснювати контроль за конституційністю правових 
актів та гарантувати принцип верховенства Конституції України, а також 
контролювати забезпечення конституційних прав і свобод людини, не 
допускати звуження обсягу цих прав чи їх порушення. 

Крім того, Президент України, будучи главою держави, перебуває над 
усіма органами державної влади України, без огляду на приналежність їх до 
тієї чи іншої гілки влади. Це обумовлює здійснення Президентом України 
повноважень, які мають «квазісудовий» характер і передбачають застосування 
главою держави до визначеного кола суб’єктів чітко встановлених Основним 
Законом конституційних санкцій, у зв’язку з порушенням чи невиконанням 
ними Конституції України [5]. 
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Таким чином, однією з правових форм реалізації компетенції Президента 
України є контрольно-наглядова діяльність, тобто сукупність дій, 
спрямованих на: спостереження за функціонуванням окремих органів 
виконавчої влади з метою отримання об’єктивної та достовірної інформації 
про результативність та законність їх діяльності; вжиття заходів щодо 
запобігання порушенням вимог нормативно-правових актів в сфері трудових 
правовідносин; надання допомоги органам виконавчої влади в поновленні 
законності та дисципліни; встановлення причин та умов, що сприяють 
порушенню вимог нормативно-правових актів в сфері дотримання трудового 
законодавства; вжиття заходів для притягнення до юридичної 
відповідальності винних осіб [6, с. 44]. 

Допоміжним органом, що здійснює нагляд за дотриманням трудового 
законодавства є Адміністрація Президента України. Відповідно до Положення 
про Адміністрацію Президента України, затвердженого Указом Президента 
України від 2 квітня 2010 року N 504/2010, Адміністрація Президента України 
є постійно діючим допоміжним органом, утвореним Президентом України, 
основними завданнями якої є організаційне, правове, консультативне, 
інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення 
Президентом України визначених Конституцією України повноважень. 
Аналізуючи діяльність Адміністрації Президента України можна визначити 
основні напрямки діяльності у сфері дотримання трудового законодавства, а 
саме: здійснення аналізу політичних, економічних, соціальних, гуманітарних 
та інших процесів, що відбуваються в Україні і світі підготовку за його 
результатами для подання на розгляд Президентові України пропозиції з 
питань формування та реалізації внутрішньої і зовнішньої політики держави, 
спрямованої на забезпечення додержання Конституції України, прав і свобод 
людини і громадянина, державного суверенітету, територіальної цілісності 
України; здійснення в установленому порядку експертизи прийнятих 
Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові 
України, підготовка пропозицій щодо підписання законів або застосування 
щодо них права вето; забезпечення підготовки проектів законів, що вносяться 
Президентом України до Верховної Ради України в порядку законодавчої 
ініціативи; підготовка пропозицій щодо визначення Президентом України 
законопроектів як невідкладних для позачергового розгляду Верховною 
Радою України тощо [7] 

Досить суттєвими контрольними та наглядовими повноваженнями 
Президента України можемо назвати прийняття ним відповідних підзаконних 
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів та їх посадових 
осіб, в тому числі і з приводу дотримання трудового законодавства. Одним із 
таких правових актів є Положення про контроль за виконанням указів, 
розпоряджень і доручень Президента України від 26.07.2005 № 1132/2005. 
Відповідно до цього Положення контролю підлягають акти, доручення, які 
містять конкретні завдання органам виконавчої влади щодо здійснення 
заходів, розгляду або вирішення питань тощо. Контроль за виконанням актів, 
доручень передбачає такі етапи: 1) постановка на контроль, визначення форм і 
методів контролю; 2) контроль стану виконання актів, доручень; 
3) інформування Президента України про хід виконання актів, доручень та 
надання Державному секретарю України пропозицій щодо здійснення 
дальшого контролю за їх реалізацією; 4) зняття з контролю завдань, 
визначених актами, дорученнями [8]. Проте, на жаль, на сьогодні із розвитком 
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суспільних відносин, цей правовий акт не в змозі у повній мірі охопити 
наглядову функцію Президента України.  

Таким чином, під президентським контролем (наглядом) за дотриманням 
трудового законодавства слід розуміти діяльність як глави держави, так і його 
Адміністрації, а також структурних підрозділів останньої, щодо перевірки 
стану дотримання трудового законодавства органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 
організаціями та їх посадовими особами, спрямовану на виявлення 
різноманітних відхилень в сфері трудових правовідносин та прийняття на цих 
підставах необхідних рішень щодо усунення і попередження таких порушень 
у майбутньому. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ЛІЗИНГУ ПЕРСОНАЛУ ТА АУТСОРСИНГУ  

У КОНТЕКСТІ НАЙМУ ПРАЦІВНИКІВ 
 
У сучасних умовах розвитку сфери господарювання, коли ринок як 

система взаємовідносин через власні механізми, зокрема через поняття 
конкурентоздатності, яке стало синонімом успішності та прибутковості, 
«відсіює» слабких та нерентабельних суб’єктів господарювання, на перший 
план виходять управлінські рішення, що стосуються персоналу підприємства, 
забезпечення належного рівня технологічності та інноваційності матеріально-


