
Засади правового статусу державного службовця:  науково-теоретичний . . . 
 

 

           143  

 

 

 
 

 

Ігор Дашутін, 

голова Сумського районного суду  

Сумської області 

 

 

 

УДК 349.2 
 

Поняття та ознаки забезпечення  
законності у трудових відносинах 

 

Забджндфдлля жакмллмпрі у впіт 
псдоат пупнійщлмгм упромы є мглієы 
ж лаиваейзвіхзт сулкуіи лахмї 
гдоеавз. Злафзкіпрщ лмокарзвлм-
ноавмвмгм одгуйывалля роугмвзт 
ноавмвіглмпзл, їт ноімозрдрліпрщ у 
пупнійщлмку езррі гдоеавз нозвдо-
рає мпмбйзву увагу гм жабджндфдлля в 
лзт жакмллмпрі. 

Так, жабджндфдлля жакмллмпрі є 
взжлафайщлзк ноавмвзк нозлузнмк, 
жмкодка і роугмвмгм ноава, якзк вйап-
лд одгуйыырщпя роугмві віглмпзлз. 
Чапркмва лдвігнмвігліпрщ лмокарзвлм-
ноавмвмгм одгуйывалля роугмвзт віг-
лмпзл пмуіайщліи гіиплмпрі, каймдсдк-
рзвліпрщ іплуыфзт лмокарзвлзт одгу-
йярмоів галмї ноавмвмї псдоз, нмлз-
еуырщ оівдлщ жабджндфдлля жакмллмпрі 
у роугмвзт ноавмвіглмпзлат.  

Дмпйігедлля нмлярря жакмллмпрі 
у роугмвзт віглмпзлат ра имгм мжлак 
є лдмбтіглзк гйя взявйдлля ра упу-
лдлля багарщмт жакмлмгавфзт ра ноа-
вмжапрмпмвлзт лдгмйіків ра номгайзл. 

 Тдмодрзфлзт гмпйігедлщ нодг-
кдру жабджндфдлля жакмллмпрі у роу-
гмвзт віглмпзлат ла пщмгмглі жомбйд-
лм гуед кайм. А в іплуыфзт гмпйі-
гедллят ваекм віглаирз лаукмву 
гдсіліуіы галмгм нмлярря, яка б в 
нмвліи кіоі омжкозвайа имгм жкіпр ра 

взжлафайщлі мжлакз. Ндгмпрарлщм 
взпвірйдлм у рдмоії ноава і пурщ нм-
лярря жабджндфдлля жакмллмпрі у роу-
гмвзт віглмпзлат, цм првмоыє пкйаг-
лмці ноакрзфлмгм взкмозпралля га-
лмгм нмлярря. У жв’яжку ж взцдлавд-
гдлзк акруайіжуєрщпя лдмбтігліпрщ 
номвдгдлля галмгм гмпйігедлля, кд-
рмы якмгм є взжлафдлля нмлярря жа-
бджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт 
віглмпзлат ра їт мжлак фдодж пзпрдк-
лм-проукруолзи алайіж. Помвдгдлд 
гмпйігедлля жабджндфзрщ єгліпрщ 
ноавмомжукілля мжлафдлмгм нмлярря 
ра првмозрщ ноавмві нігвайзлз гйя 
нмгайщхмгм упулдлля лдгмйіків у 
псдоі ноавмвмгм одгуйывалля роугм-
взт віглмпзл, жабджндфдлля їт дсдк-
рзвлмї одайіжауії.  

Багарм ж вфдлзт гмпйігеувайз 
кардгмоіы жабджндфдлля жакмллмпрі у 
роугмвзт віглмпзлат. Сдодг вігмкзт 
сатівуів у гайужі рдмоії ноава, які 
омжгйягайз уд нзралля кмела лажва-
рз ракзт: Н. Б. Бмймріла, Є. О. Гмйі-
кмва, В. Я. Буояк, Г. С. Гмлфаомва, 
В. С. Вдлдгікрмв, В. В. Ждолакмв, 
С. І. Занаоа, В. В. Лажмо, Т. Г. Маокі-
ла, М. І. Ілхзл, П. Д. Пзйзндлкм, 
В. І. Помкмндлкм, О. І. Помудвпщкзи, 
В. Г. Рмралщ, М. П. Сраглзк, Н. М. Ху- 
рмоял, Г. І. Чалзхдва ра ілхі. 
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Взжлафдлля нмлярря жабджндфдл-
ля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат 
нмродбує ж’япувалля мплмвлзт ноавм-
взт кардгмоіи, цм имгм ланмвлыырщ. 
Змкодка галд нмлярря кмела омжгйя-
гарз в кмлрдкпрі ракзт ноавмвзт 
явзц як жабджндфдлля лмокарзвлм-
ноавмвмгм одгуйывалля, роугмвзт 
ноав ноауівлзків ра гії ноавмвзт ак-
рів в роугмвіи псдоі, які ланмвлыырщ 
нмлярря жабджндфдлля жакмллмпрі у 
роугмвзт віглмпзлат. Так, алайіж га-
лзт пкйагмвзт дйдкдлрів гмжвмйзрщ 
псмокуйыварз взжлафдлля гмпйігеу-
валмгм нмлярря ра впралмвзрз имгм 
мжлакз. 

Забджндфдлля жакмллмпрі у роу-
гмвзт віглмпзлат кмела взжлафзрз 
як кмкнйдкп ноавмвзт гіи пноякмва-
лзт ла гаоалрувалля, дсдкрзвлу ода-
йіжауіы, мтмомлу ра жатзпр мпмбйзвм-
гм нмоягку ноавмвмгм одгуйывалля 
роугмвзт віглмпзл, цм взоаеаєрщпя у 
вігнмвіглмпрі галзт віглмпзл пзпрдкі 
лмокарзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля 
ра жабджндфуєрщпя лдутзйщлзк гм-
розкалляк ноавмвзт лмок їт 
пуб’єкракз. 

Дм мжлак жабджндфдлля жакмллмпрі 
у роугмвзт віглмпзлат кмела віглдп-
рз: 

1. Згіиплдлля жабджндфдлля жа-
кмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат як 
пакзкз пуб'єкракз роугмвзт ноавм-
віглмпзл, рак і унмвлмваедлзкз гдо-
еавлзкз могалакз; 

2. Забджндфдлля жакмллмпрі у 
роугмвзт віглмпзлат пноякмвалд ла 
нозвдгдлля роугмвзт ноавмвіглмпзл 
у сакрзфлу вігнмвігліпрщ ж роугмвзк 
жакмлмгавпрвмк; 

3. Забджндфдлля жакмллмпрі у 
роугмвзт віглмпзлат ндодгбафає лая-
вліпрщ вігнмвіглзт ноавмвзт, могалі-
жауіилзт ра ілхзт сакрзфлзт жапмбів; 

4. Пмлярря жабджндфдлля жакмл-
лмпрі у роугмвзт віглмпзлат вкйыфає 
ракі пкйагмві дйдкдлрз як гаоалру-
валля, одайіжауія, мтмомла, жатзпр ра 
віглмвйдлля, цм урвмоыє її ноавмвзи 
кдталіжк;  

5. Напйігкмк нмоухдлля жакмл-
лмпрі у роугмвзт віглмпзлат є жапрм-
пувалля жатмгів гдоеавлмгм нозкупу; 

6. Впралмвйдлля кмкнйдкплмї пз-
прдкз ноавмвзт палкуіи жа нмоухдл-
ля жакмллмпрі. 

Забджндфдлля жакмллмпрі у роу-
гмвзт віглмпзлат нмкйагаєрщпя як ла 
пуб’єкрів роугмвзт ноавмвіглмпзл – 
бджнмпдодгліт уфаплзків ракзт віглм-
пзл, рак і ла пндуіайщлм унмвлмваед-
лі гдоеавлі могалз. Так, ндохмфдогм-
вм жакмлліпрщ, як мплмвмнмймелзи 
ноавмвзи нозлузн, нмвзлла жабджнд-
фуварзпщ ла жагайщлмгдоеавлмку оів-
лі жакмлмрвмоудк, хйятмк првмодлля 
дсдкрзвлмї лмокарзвлм-ноавмвмї ба-
жз ра взжлафдлля лмокарзвлм-
ноавмвмгм кдталіжку одайіжауії впра-
лмвйдлзт лмок, їт мтмомлз ра жатзп-
ру. Так, омжомбйдлля номдкру Тоугм-
вмгм кмгдкпу жукмвйдла, жмкодка, 
лдмбтігліпры жабджндфзрз жакмлліпрщ 
в псдоі роугмвзт віглмпзл. Взжла-
фдлля ла жакмлмгавфмку оівлі дсдк-
рзвлзт ноавмвзт лмок одгуйывалля 
роугмвзт віглмпзл є мплмвмы їт ода-
йіжауії, мтмомлз ра жатзпру, а віграк 
жабджндфдлля в лзт жакмллмпрі. Пм-
ояг іж жакмлмрвмофзк могалмк гдоеа-
вз, жабджндфдлля жакмллмпрі у роугм-
взт ноавмвіглмпзлат нмкйагаєрщпя і 
ла пндуіайщлі могалз взкмлавфмї вйа-
гз. Так, лагйяг і кмлромйщ жа гмгдо-
еалляк жакмлмгавпрва ном ноауы 
жгіиплыырщ пндуіайщлм унмвлмваедлі 
ла рд могалз ра ілпндкуії, які лд жа-
йдеарщ у пвмїи гіяйщлмпрі віг вйаплз-
ка абм унмвлмваедлмгм лзк могалу, 
пдодг якзт удлроайщлд кіпуд нмпігає 
Ддоеавла ілпндкуія ж нзралщ ноауі 
(Ддоеноауі). Щд мглзк ваейзвзк 
гдоеавлзк могалмк у псдоі жабджнд-
фдлля жакмллмпрі в роугмвзт віглм-
пзлат є Кмкірдр нм лагйягу жа мтмом-
лмы ноауі, нігнмоягкмвалзи Міліп-
рдопрву ноауі і пмуіайщлмї нмйірзкз 
Укоаїлз. Діяйщліпрщ кіпудвзт гдоеа-
влзт агкіліпроауіи ра оаг лаомглзт 
гднурарів ракме пноякмвала ла жа-
бджндфдлля жакмллмпрі в роугмвзт 
віглмпзлат у кдеат одайіжауії гдоеа-
влмї нмйірзкз в гайужі мтмомлз ноауі, 
смокувалля номгоакз жатмгів ж нз-
ралщ бджндкз, гігієлз ноауі і взомб-
лзфмгм пдодгмвзца, цм каырщ кіега-
йуждвд жлафдлля жа уфапры номспні-
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ймк, жгіиплдлля кмлромйы жа гмгдо-
еалляк лмокарзвлзт акрів ном мтм-
омлу ноауі, впралмвйдлля квмрз гйя 
нозимку ла омбмру кмймгі, ілвайігів 
ла нігкмлромйщліи їк рдозрмоії. Вз-
кмлуыфз нмкйагдлі ла лзт сулкуії 
галі могалз жабджндфуырщ жакмлліпрщ 
у роугмвзт віглмпзлат.  

Сйіг вігжлафзрз, цм взжлафдлля 
пуб’єкрів роугмвзт ноавмвіглмпзл 
пуррєвм омжхзозймпщ у номдкрі Тоу-
гмвмгм кмгдкпу. Так, прарря 18 номдк-
ру Тоугмвмгм кмгдкпу взжлафає, цм 
прмомлакз у роугмвзт ноавмвіглмпз-
лат є омбмрмгавдущ ра ноауівлзк, а 
пуб’єкракз, які кмеурщ боарз уфапрщ 
у роугмвзт віглмпзлат, є: номсдпіилі 
пнійкз, їт могаліжауії ра мб’єглалля 
номспніймк, а ла ймкайщлмку оівлі 
(нігнозєкпрвм, упралмва, могаліжауія, 
сіжзфла мпмба   омбмрмгавдущ) у оажі 
вігпурлмпрі ндовзллмї номспнійкмвмї 
могаліжауії   війщлм мбоалі ноауівлз-
какз нодгправлзкз (нодгправлзк); 
омбмрмгавдущ (унмвлмваедлі нодг-
правлзкз (нодгправлзк) омбмрмгав-
уя), могаліжауії омбмрмгавуів ра їт 
мб’єглалля; ілхі пуб’єкрз, взжлафдлі 
узк Кмгдкпмк [1]. Такзк фзлмк, жа-
кмлмгавдущ взжлафзвхз ноауівлзка 
прмомлмы роугмвмгм гмгмвмоу, лд 
вкйыфзв имгм гм пуб’єкрів, які км-
еурщ боарз уфапрщ у роугмвзт віглм-
пзлат. Пмлярря ілхі пуб’єкрз, які 
кмеурщ боарз у роугмвзт віглмпзлат 
жакмлмгавудк лд взжлафдлм у номдкрі 
Тоугмвмгм кмгдкпу, номрд вваеаєкм, 
цм в галу кардгмоіы кмела бугд віг-
лдпрз гдоеавлі могалз лагйягу і кмл-
ромйы в псдоі роугмвзт ноавмвіглм-
пзл.  

Сноякмваліпрщ жабджндфдлля жа-
кмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат ла 
нозвдгдлля роугмвзт ноавмвіглмпзл 
у сакрзфлу вігнмвігліпрщ ж роугмвзк 
жакмлмгавпрвмк ндодгбафає акрзвлу 
уфапрщ пуб’єкрів роугмвзт віглмпзл у 
жабджндфдллі одайіжауії впралмвйдлзт 
ноавмвзт лмок. Так, кдрмы жабджнд-
фдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглм-
пзлат є првмодлля вжаєкмужгмгедлмп-
рі лмокарзвлм-ноавмвмї бажз ра ноа-
вмжапрмпмвфмї ноакрзкз. Тмбрм одезк 
жакмллмпрі у роугмвмку ноаві ндодг-

бафає жгіиплдлля гіяйщлмпрі пуб’єкрів 
роугмвзт ноавмвіглмпзл вігнмвіглм 
гм взкмг ра вкажівмк жакмлу. Забдж-
ндфзрз ракзи прал ноавмнмоягку км-
ела жа укмвз дсдкрзвлмгм лмокарз-
влм-ноавмвмгм одгуйывалля.  

Наявліпрщ вігнмвіглзт ноавмвзт, 
могаліжауіилзт ра ілхзт сакрзфлзт 
жапмбів є цд мглмы ваейзвмы мжла-
кмы жабджндфдлля жакмллмпрі у роу-
гмвзт віглмпзлат. Взжлафдлля пзп-
рдкз жапмбів, жа гмнмкмгмы якзт у 
cycнiйщлмку езррі вномвагеуєрщпя, 
мтмомляєрщпя і у взнагку нмоухдлля 
віглмвйыєрщпя жакмлліпрщ, нмжзрзвлі 
мб’єкрзвлі укмвз, цм пнозяырщ ніг-
взцдллы оівля омжвзрку пупнійщпр-
ва, гмбомбуру лаомгу, а ракме пндуі-
айщлі ыозгзфлі жапмбз і пнмпмбз, 
фдодж які жабджндфуєрщпя одезк жа-
кмллмпрі у коаїлі в ноавмвіи лаууі 
взжлафаырщ як гаоалрії жабджндфдлля 
жакмллмпрі [2, п. 210]. Так, жа гмнм-
кмгмы првмодлля пзпрдкз дсдкрзв-
лзт ноавмвзт жапмбів ра жатмгів у 
ноавмвіи, гдкмкоарзфліи гдоеаві 
кмела гаоалруварз жабджндфдлля 
одезку жакмллмпрі.  

Вваеаєкм, цм гм ноавмвзт жапм-
бів жабджндфдлля жакмллмпрі у роугм-
взт ноавмвіглмпзлат нмроіблм віглм-
пзрз фіркд водгуйывалля ноавмвзкз 
лмокакз галзт ноавмвіглмпзл, а ра-
кме жакмлмгавфд взжлафдлля пзпрдкз 
дсдкрзвлзт палкуіи жа нмоухдлля 
ноавмвзт лмок в галіи псдоі, яка 
мтмомляє ра жатзцає галі віглмпзлз 
віг ноавмнмоухдлщ. З нмкіе ілхзт 
могаліжауіилзт жапмбів жабджндфдлля 
жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат 
кмела взмкодкзрз жабджндфдлля 
гдоеавлмгм лагйягу ра кмлромйы жа 
гмрозкалляк жакмллмпрі у роугмвзт 
віглмпзлат фдодж гіяйщліпрщ пндуіа-
йщлм унмвлмваедлзт ла уд могалів, 
жабджндфдлля ноавмвмї номілсмокм-
валмпрі пуб’єкрів роугмвзт віглмпзл, 
нігвзцдлля оівля їт ноавмпвігмкмпрі, 
жабджндфдлля кмейзвмпрі кмкулікауії 
кіе номспнійкакз оіжлзт оівлів рм-
цм. 

Ваейзвмы мжлакмы нмлярря жа-
бджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт 
віглмпзлат є взжлафдлля имгм проук-
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руоз, яка вкйыфає гаоалрувалля, ода-
йіжауіы, мтмомлу, жатзпр ра віглмв-
йдлля. Так, взжлафдлі кардгмоії вжає-
кмнмв’яжалі кіе пмбмы ра у пвмїи 
пукунлмпрі урвмоыырщ ноавмвзи кд-
таліжк жабджндфдлля жакмллмпрі у 
роугмвзт віглмпзлат. Помрд нмлярря 
кдталіжку жабджндфдлля жакмллмпрі у 
роугмвзт віглмпзлат нмродбує мпмб-
йзвмї увагз, цм жукмвйыє гмуійщ-
ліпрщ имгм мкодкмгм гмпйігедлля.  

Напйігкмк нмоухдлля жакмллмпрі 
у роугмвзт віглмпзлат є жапрмпувал-
ля жатмгів гдоеавлмгм нозкупу. Снд-
узсіка нозкупу як кдрмга пмуіайщлм-
гм уноавйілля номявйяєрщпя у рмку, 
цм ж имгм гмнмкмгмы мбкдеуєрщпя 
абм йіквігуєрщпя пвмбмга сулкуімлу-
валля і омжвзрку мб’єкра уноавйілля 
жгіглм ж уійякз уноавйілпщкмї пзпрд-
кз [3, п. 150]. Так, гдоеавлзи нозкуп 
кмед жгіиплыварзпя взкйыфлм ана-
оармк нубйіфлмї вйагз гдоеавз. Пм-
гмгеуєкмпя ж гуккмы М. І. Сдйіла, 
цмгм взоаедлля фдодж нозкуп вмйі 
бійщхмпрі фйдлів пупнійщпрва ноавм-
вмї, гдкмкоарзфлмї гдоеавз, мпкійщкз 
віл жаплмвалзи ла ноаві, цм взкйы-
фає пвавіййя ж бмку гдоеавз [4, п. 14]. 
В. М. Лдбдгєв омжкозває жкіпр жмв-
ліхлщмгм внйзву гдоеавз ла нозку-
хувалмгм фдодж мбкдедлля кардоіа-
йщлмгм, кмоайщлмгм ра могаліжауіилм-
гм таоакрдоу [5, п. 46–47]. Так, фдодж 
гдоеавлзи нозкуп вігбуваєрщпя 
внйзв ла нмвдгілку йыгди, жмкодка 
уфаплзків роугмвзт віглмпзл, мбкд-
еуыфз їт ноавмвд пралмвзцд у роу-
гмвмку ноаві. 

В ноавмвіи рдмоії проукруоу гдо-
еавлмгм нозкупу взжлафаырщ фдодж 
ракі дйдкдлрз: пуб’єкр нозкупу (гдо-
еавлзи могал, имгм нмпагмві мпмбз); 
жгіиплдлля пакмгм нозкупу, рмбрм 
номудп внйзву вйаглмї вмйі; мб’єкр 
нозкупмвмгм внйзву, рмбрм мпмба, яка 
жажлає внйзву [6, п. 16]. Таку е проу-
круоу гдоеавлмгм нозкупу кмела 
ндодлдпрз в псдоу роугмвзт віглм-
пзл. Вігнмвіглм пуб’єкрмк роугм-
ноавмвмгм нозкупу взпрунаырщ гдо-
еавлі могалз в псдоі лагйягу ра кмл-
ромйы роугмвзт віглмпзл, мб’єкрмк – 
уфаплзкз роугмвзт віглмпзл, які жа-

жлаырщ ракмгм вйаглмгм внйзву ра 
пак номудп внйзву ла нмоухлзка. 
Сйіг жвдолурз увагу, цм роугм-
ноавмвзи нозкуп лд взжлафаєрщпя в 
фзллмку жакмлмгавпрві. Помрд, ла 
гмкрозлайщлмку оівлі І. М. Вагалмва 
ла нігправі алайіжу таоакрдоу роугм-
взт ноавмвіглмпзл ра мпмбйзвмпрди 
ноавмвмгм нозкупу в имгм жагайщлмку 
номяві взгійяє ракі взжлафайщлі озпз 
ноавмвмгм нозкупу у роугмвмку ноаві 
Укоаїлз: вмйщмвзи ра ілрдйдкруайщ-
лзи таоакрдо, якзи номявйяєрщпя в 
упвігмкйдллі ноауівлзкмк жмвліх-
лщмгм нозкупу ра имгм ужгмгедлля жі 
пвмїк вйаплзк ра упвігмкйдллі мпм-
бмы лапйігків жапрмпувалля жатмгів 
нозкупмвмгм таоакрдоу, омжукіллі їт 
пупнійщлмї кмозплмпрі ра кдрз; жгіип-
лдлля имгм у псдоі пупнійщлзт віглм-
пзл, які водгуйщмвалі ноавмк роугм-
вмгм ноава; жапрмпувалля ноавмвмгм 
нозкупу жгіиплыєрщпя ла нігправат, у 
кдеат ра нмоягку, впралмвйдлзт лм-
окакз ноава у псдоі роугмвзт ноавм-
віглмпзл; ноавмвд пралмвзцд жавегз 
ілгзвігуайіжмвалд, рмбрм бугщ-якзи 
внйзв ряглд як гйя ноауівлзка, рак і 
гйя омбмрмгавуя мбкдедлля ноавмвм-
гм пралмвзца; нмрдлуіилм нозкуп 
взлзкає ж кмкдлру нмфарку кмлсйік-
ру кіе ілрдодпакз мпмбз і гдоеавз, 
цм номявйяєрщпя у лдвзкмлаллі абм 
лдлайделмку взкмлаллі нмкйагдлзт 
ла лдї (мпмбу) мбмв’яжків; кдрмы жа-
прмпувалля нозкупмвзт жатмгів є 
нмндодгедлля і жанмбігалля номрз-
ноавлзт гіи у роугмвзт ноавмвіглм-
пзлат, нмгмйалля їт хкігйзвзт лап-
йігків, мтмомла пупнійщлзт віглмпзл, 
цм взлзкаырщ у псдоі роугмвмгм 
ноава, смокуєрщпя жкіулдлля гзпуз-
нйілз ноауі; нозкуп у роугмвмку 
ноаві у вужщкмку омжукіллі номявйя-
єрщпя фдодж жатмгз ыозгзфлмї вігнм-
вігайщлмпрі, жатмгз жатзпру ра жанм-
біелі жатмгз. На нігправі лавдгдлзт 
мжлак аврмо взжлафає ноавмвзи ноз-
куп у роугмвмку ноаві (у хзомкмку 
омжукіллі) як жаплмвалзи ла лмокі 
роугмвмгм ноава ноавмвзи внйзв ла 
пуб’єкрів роугмвзт ноавмвіглмпзл, цм 
мбкдеує їт ноавмвд пралмвзцд хйя-
тмк нмжбавйдлля мкодкзт ноав фз 
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нмкйагалляк ла лзт гмгаркмвзт 
мбмв’яжків ж кдрмы мтмомлз ноавмнм-
оягку у псдоі роугмвзт ноавмвіглм-
пзл [7]. Поавмвзи нозкуп як лапйі-
гмк нмоухдлля жакмллмпрі у роугм-
взт віглмпзлат взжлафаєрщпя лмока-
кз жакмлу ра одайіжмвуєрщпя фдодж 
ноякзи внйзв ла нмоухлзка хйятмк 
мбкдедлля имгм ноавмвмгм пралмвз-
ца. Мдрмы жапрмпувалля ракмгм ноа-
вмвмгм внйзву є жабджндфдлля мтмом-
лз ра жатзпру жакмллмпрі у роугмвзт 
віглмпзлат. 

Пмояг іж жапрмпувалляк роугм-
ноавмгм нозкупу жа нмоухдлля жа-
кмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат, пд-
одг мжлак жабджндфдлля жакмллмпрі 
кмела взгійзрз впралмвйдлля кмк-
нйдкплмї пзпрдкз ноавмвзт палкуіи, 
пноякмвалзт ла жабджндфдлля жакмл-
лмпрі. Так, палкуії жа пвмєы ноавмвмы 
нозомгмы є лдгарзвлзкз лапйігкакз 
жа вфзлдлі ноавмнмоухдлля, а віграк 
бдж лзт жакмлліпрщ лд кмед жабджнд-
фуварзпя у нмвліи кіоі. 

Взгійяыфз палкуії пдодг ілхзт 
жатмгів нозкупу, Т. М. Лделєва вз-
жлафає ракі їт пндузсіфлі озпз: каырщ 
ла кдрі нмкаоалля ноавмнмоухлзка, 
имгм взтмвалля, жагайщлу і нозварлу 
нодвдлуіы, а в мкодкзт взнагкат – 
віглмвйдлля нмоухдлзт ноав; нігпра-
вмы їт жапрмпувалля є ноавмнмоу-
хдлля; їк нозракаллзи таоакрдо мб-
ряедлля, цм взявйяєрщпя в нмкйа-
гдллі ла нмоухлзка гмгаркмвзт 
мбмв’яжків, нмжбавйдллі ноав, ілхмку 
воаедллі ноавмвмгм пралмвзца; є 
взоажмк нубйіфлмгм мпугу гіялщ, цм 
прайз нігправмы їт жапрмпувалля; їт 
ноавмва гія пноякмвала ндодгупік ла 
ноавмнмоухлзка; їт жапрмпувалля 
кмед ряглурз жа пмбмы взлзклдлля 
пралу нмкаоалмпрі; в роугмвмку ноаві 
палкуії жгдбійщхмгм каырщ улівдопа-
йщлзи таоакрдо (вігпурля фірка кмод-
йяуія «нігправа жапрмпувалля – палк-
уія») [8]. З лавдгдлмгм взнйзває, цм 
палкуіякз у роугмвмку ноаві є ноз-
купмві жатмгз ноавмвмгм таоакрдоу 
взжлафдлі фзллзк жакмлмгавпрвмк, 
які жапрмпмвуырщпя гм нмоухлзка 
лмок роугмвмгм ноава як лапйігмк 
имгм номрзноавлмї нмвдгілкз хйятмк 

нмжбавйдлля имгм ндвлзт каилмвзт 
фз мпмбзпрзт бйаг. 

Салкуії гзпузнйілаолмї вігнмві-
гайщлмпрі взжлафаырщпя взкйыфлм 
Кмгдкпмк жакмлів ном ноауы ра жа-
прмпмвуырщпя гм ноауівлзків, рмгі як 
палкуії кардоіайщлмї вігнмвігайщлмпрі 
впралмвйдлі лмокакз агкіліпроарзв-
лмгм ра козкілайщлмгм ноава і прмпу-
ырщпя мбмт прмоіл роугмвзт ноавм-
віглмпзл. 

Срарря 265 Кмгдкпу жакмлів ном 
ноауы, взжлафаыфз вігнмвігайщліпрщ 
жа нмоухдлля жакмлмгавпрва ном 
ноауы, впралмвйыє омжкіоз хроас-
лзт палкуіи гйя омбмрмгавуів жа нд-
одгбафдлі в ліи ноавмнмоухдлля [9]. 
Помдкрмк Тоугмвмгм Кмгдкпу Укоаї-
лз ндодгбафдлм вігнмвігайщліпрщ прм-
оіл роугмвзт віглмпзл в мкодкіи 
клзжі 8 галмгм кмгдкпу. Так, гала 
клзга пкйагаєрщпя ж гвмт гйав, якзкз 
омжкдемвуєрщпя вігнмвігайщліпрщ 
ноауівлзків ра омбмрмгавуів. В гйаві 
1клзгз 8 галмгм кмгдкпу взжлафаєрщ-
пя вігнмвігайщліпрщ ноауівлзків, жмк-
одка вмла нмгійяєрщпя ла гзпузнйі-
лаолу ра кардоіайщлу. Такме, жакмлм-
гавдущ взжлафає нмлярря роугмвмї 
гзпузнйілз ра гзпузнйілаолмгм ном-
прунку гйя дсдкрзвлмпрі ноавмвмгм 
одгуйывалля галзт ноавмвіглмпзл, 
смокуйыє нігправз ра укмвз нозряг-
лдлля ноауівлзка гм гзпузнйілаолмї 
вігнмвігайщлмпрі, взжлафає ндодйік 
гзпузнйілаолзт пряглдлщ, які жапрм-
пмвуырщпя гм ноауівлзків жа вфзлдл-
ля лзкз гзпузнйілаолзт номпрунків, 
жмкодка ракзкз є жауваедлля, гмгала 
і жвійщлдлля. Взжлафзв жакмлмгавдущ 
у номдкрі Тоугмвмгм кмгдкпу і нмоя-
гмк жапрмпувалля ракзт пряглдлщ ра 
могалз, які їт жапрмпмвуырщ. Пмояг іж 
гзпузнйілаолзкз палкуіякз гйя 
ноауівлзків, номдкр Тоугмвмгм кмгд-
кпу ндодгбафає кардоіайщлі, взжлафа-
ыфз нігправз ра нмоягмк їт жапрмпу-
валля, омжкіоз. Помдкр Тоугмвмгм 
кмгдкпу ндодгбафає ракме, ж-нмкіе 
ілхмгм, укйагдлля нзпщкмвмгм гмгм-
вмоу ном нмвлу кардоіайщлу вігнмві-
гайщліпрщ. Такме, мпмбйзвзк взгмк 
палкуіи у номдкрі Тоугмвмгм кмгдкпу 
взжлафдлм кмйдкрзвлу кардоіайщлу 
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вігнмвігайщліпрщ. В гйаві 2 клзгз 8 
номдкру Тоугмвмгм кмгдкпу Укоаїлз 
взжлафдлм нігправз ра укмвз вігнмві-
гайщлмпрі омбмрмгавуів. Змкодка, 
кмгдкп взжлафає, цм омбмрмгавдущ, 
нмпагмві мпмбз омбмрмгавуя – ыоз-
гзфлмї мпмбз, взллі у нмоухдллі 
лмок роугмвмгм жакмлмгавпрва, лдвз-
кмлаллі укмв кмйдкрзвлзт гмгмвмоів 
і кмйдкрзвлзт угмг, нозрягуєрщпя гм 
гзпузнйілаолмї, кардоіайщлмї, агкілі-
проарзвлмї фз козкілайщлмї вігнмві-
гайщлмпрі жгіглм іж жакмлмк. Далзк 
номдкрмк взжлафдлм нігправз гйя 
жапрмпувалля гм омбмрмгавуя хроас-
лзт палкуіи ра їт омжкіоз, а ракме 
кардоіайщлу вігнмвігайщліпрщ омбмрм-
гавуя жа хкмгу, жанмгіялу каилу 
ноауівлзка, лдвзкмлалля мбмв’яжків 
цмгм лагалля ноауівлзкмві кардоіа-
йщлзт бйаг і нмпйуг ра в ілхзт взна-
гкат, впралмвйдлзт узк Кмгдкпмк, 
жакмлмк абм роугмвзк гмгмвмомк. 
Окодка прарря номдкру взжлафає віг-
нмвігайщліпрщ омбмрмгавуя жа жанмгі-
ялля кмоайщлмї хкмгз, вігнмвіглм гм 
узвійщлмгм жакмлмгавпрва. Вваеаєкм, 
цм рака взжлафдліпрщ ноавмвзт палк-
уіи у роугмвмку ноаві бджжандодфлм 
пнозярзкд жабджндфдллы жакмллмпрі у 
роугмвзт віглмпзлат. 

Такме, палкуії жа нмоухдлля вз-
кмг жакмлмгавпрва ном ноауы ра ном 
мтмомлу ноауі взжлафдлі у праррі 41 
Кмгдкпу Укоаїлз ном агкіліпроарзвлі 
ноавмнмоухдлля. Змкодка гала прар-
ря ндодгбафає агкіліпроарзвлі палкуії 
жа лапрунлі ноавмнмоухдлля: нмоу-
хдлля впралмвйдлзт рдокілів взнйа-
рз ндлпіи, прзндлгіи, жаомбірлмї нйа-
рз, взнйара їт лд в нмвлмку мбпяжі, 
рдокілу лагалля нмпагмвзкз мпмбакз 
нігнозєкпрв, упралмв, могаліжауіи 
лджайделм віг смокз вйаплмпрі ра 
сіжзфлзкз мпмбакз - нігнозєкуякз 
ноауівлзкак, у рмку фзпйі кмйзхлік, 
ла їтлы взкмгу гмкукдлрів прмпмвлм 
їт роугмвмї гіяйщлмпрі ла галмку ніг-
нозєкпрві, в упралмві, могаліжауії фз у 
сіжзфлмї мпмбз - нігнозєкуя, лдмб-
тіглзт гйя нозжлафдлля ндлпії (ном 
прае, жаомбірлу нйару рмцм), взжла-
фдлмгм Закмлмк Укоаїлз «Пом жвдо-
лдлля гомкагял», абм лагалля жажла-

фдлзт гмкукдлрів, цм кіпрярщ лдгм-
прмвіолі галі, нмоухдлля рдокілу 
номвдгдлля ардпрауії омбмфзт кіпущ 
жа укмвакз ноауі ра нмоягку її ном-
вдгдлля, а ракме ілхі нмоухдлля 
взкмг жакмлмгавпрва ном ноауы, сак-
рзфлзи гмнупк ноауівлзка гм омбмрз 
бдж мсмокйдлля роугмвмгм гмгмвмоу 
(кмлроакру), гмнупк гм омбмрз ілмжд-
куя абм мпмбз бдж гомкагялпрва ра 
мпіб, прмпмвлм якзт нозилярм оіхдл-
ля ном мсмокйдлля гмкукдлрів гйя 
взоіхдлля нзралля цмгм лагалля 
прарупу біедлуя, ла укмват роугмвмгм 
гмгмвмоу (кмлроакру) бдж гмжвмйу ла 
жапрмпувалля ноауі ілмждкуя абм мпм-
бз бдж гомкагялпрва, нмоухдлля 
впралмвйдлмгм нмоягку нмвігмкйдлля 
(лагалля ілсмокауії) удлроайщлмку 
могалу взкмлавфмї вйагз, цм одайіжує 
гдоеавлу нмйірзку у псдоі мтмомлз 
ноауі, ном лдцаплзи взнагмк ла вз-
омблзурві, нмоухдлля впралмвйдлзт 
жакмлмк гаоалріи ра нійщг ноауівлз-
как, які жайуфаырщпя гм взкмлалля 
мбмв’яжків, ндодгбафдлзт жакмлакз 
Укоаїлз «Пом віипщкмвзи мбмв’яжмк і 
віипщкмву пйуебу», «Пом айщрдоларз-
влу (лдвіипщкмву) пйуебу», «Пом 
кмбійіжауіилу ніггмрмвку ра кмбійіжа-
уіы». Срарря 41.1 галмгм кмгдкпу вз-
жлафає хроаслі палкуії жа утзйдлля 
мпіб, які нодгправйяырщ вйаплзків абм 
унмвлмваедлі лзкз могалз фз номс-
пнійкз абм ілхі унмвлмваедлі роугм-
взк кмйдкрзвмк могалз, нодгправлз-
ків роугмвзт кмйдкрзвів віг уфапрі в 
ндодгмвмоат цмгм укйагдлля, жкілз 
фз гмнмвлдлля кмйдкрзвлмгм гмгмвм-
оу, угмгз, укзплд нмоухдлля впралм-
вйдлмгм жакмлмгавпрвмк промку нмфа-
рку ндодгмвмоів абм лджабджндфдлля 
омбмрз кмкіпіи ж нодгправлзків прм-
оіл фз нозкзолзт кмкіпіи у взжлафд-
лзи прмомлакз ндодгмвмоів промк. А 
Сраррі 41-2 ра 41-3 взжлафаырщ 
хроаслі палкуії жа нмоухдлля фз 
лдвзкмлалля кмйдкрзвлмгм гмгмвмоу, 
угмгз ра лдлагалля ілсмокауії гйя 
вдгдлля кмйдкрзвлзт ндодгмвмоів і 
жгіиплдлля кмлромйы жа взкмлалляк 
кмйдкрзвлзт гмгмвмоів, угмг [10]. 
Взжлафдлі палкуії жа нмоухдлля роу-
гмвмгм ноава і Козкілайщлзк кмгдк-



Поняття та ознаки забезпечення законності у трудових відносинах 
 

 

           149  

пмк Укоаїлз, жмкодка, прарря 172 
Козкілайщлмгм кмгдкпу взжлафає па-
лкуії жа гоубд нмоухдлля жакмлмгав-
прва ном ноауы, а в праррі 173 Козкі-
лайщлмгм кмгдкпу взжлафдлм жатмгз 
ноавмвмгм нозкупу жа гоубд нмоу-
хдлля угмгз ном ноауы. Такме, гм 
козкілайщлм каоалзт гіялщ, жа які 
козкілайщлзк кмгдкпмк взжлафдлм 
палкуії віглдпдлм нозкухувалля гм 
уфапрі у проаику абм ндодхкмгеалля 
уфапрі у проаику ра лдвзнйара жаомбі-
рлмї нйарз, прзндлгії, ндлпії фз ілхзт 
упралмвйдлзт жакмлмк взнйар (праррі 
174-175 Козкілайщлмгм кмгдкпу 
Укоаїлз) [11]. Сйіг вігжлафзрз, цм 
взцдлавдгдлі ноавмві лмокз нмкйз-
калі жабджндфуварз жакмлліпрщ у роу-
гмвзт віглмпзлат, хйятмк взжлафдл-
ля кардоіайщлмї вігнмвігайщлмпрі жа її 
нмоухдлля.  

Такзк фзлмк, впралмвйдлі мжлакз 
галмгм ноавмвмгм нмлярря взжлафа-
ырщ жабджндфдлля жакмллмпрі у роу-
гмвзт віглмпзлат як гіяйщліпрщ 
пуб’єкрів роугмвмгм ноава, гм якзт 
номдкрмк Тоугмвмгм кмгдкпу віглдпд-
лм і гдоеавлі могалз, пноякмвалу ла 
нозвдгдлля роугмвзт ноавмвіглмпзл 
у сакрзфлу вігнмвігліпрщ ж роугмвзк 
жакмлмгавпрвмк фдодж ноавмві, могалі-
жауіилі ра ілхі сакрзфлі жапмбз, які 
мтмомляырщпя лмокакз гдоеавлмгм 
нозкупу. Ндгмпрарлє ноавмвд одгу-
йывалля галзт ноавмвіглмпзл првм-
оыє ндодхкмгз гйя дсдкрзвлмгм жа-
бджндфдлля у лзт жакмллмпрі, цм віг-
нмвіглм нмпйабйыє жагайщлзи одезк 
жакмллмпрі в ноавмвіи гдоеаві.      
 

 
 

Список використаних джерел 
 

1. Помдкр Тоугмвмгм кмгдкпу Укоаїлз / Тдкпр жакмлмномдкру гм гоугмгм фз-
ралля віг 24.07.20127 о. [Ейдкромллзи одпуоп]. – Рдезк гмпруну: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221 

2. Кмймгіи А. М. Загайщла рдмоія гдоеавз i ноава: лавф. нociб. / А. М. Кмймгіи, 
В. В. Кмндифзкмв, С. Л. Лзпдлкмв ра іл. ; жа одг. В. В. Кмндифзкмв. – К. : Юоілкмк 
Ілрдо 2000. – 414 п.  

3. Сайьлзкмв В. П. Агкзлзпроарзвлмд ноавм (мбцая фапрщ) : уфдблзк / 
В. П. Сайщлзкмв. – СПб. : Ижг-вм Мзтаиймва В. А., 2000. – 256 п.  

4. Сдйзл М. И. Тдмодрзфдпкзд номбйдкш ноавмвмгм одгуйзом- валзя кдо нод-
пдфдлзя в омппзипкмк ноавд : гзп. … калг. ыозг. лаук : 12.00.01 / М. И. Сдйзл. – 
СПб., 2002. – 136 п.  

5. Лдбдгдв В. М. Вмпнзрардйщлая сулкузя пмвдрпкмгм роугмвмгм ноава / 
В. М. Лдбдгдв. – М. : Юозг. йзр., 1981. – 168 п.  

6. Лдипр О. Э. Помбйдкш нозлуегдлзя нм пмвдрпкмку ноаву / О. Э. Лдипр // 
Вдпрлзк Ммпк. ул-ра. – Сдозя 12 «Поавм» – 1976. – № 4. – 240 п.  

7. Вагалмва І. М. Пмлярря нозкупу у роугмвмку ноаві Укоаїлз / І. М. Вагалм-
ва // Віплзк Хаоківпщкмгм лауімлайщлмгм улівдопзрдру влуроіхліт пноав. – 2009. – 
№ 3. – С. 232-238. 

8. Лделєва Т. М. Салкуії в роугмвмку ноаві Укоаїлз: Аврмодс. гзп. … 
калг.ыозг.лаук: 12.00.05. / Т. М. Лделєва – Кзїв, 2012. – 20 п.  

9. Кмгдкп жакмлів ном ноауы Укоаїлз віг 10 гоугля 1971 о. № 322-VIII   
[Ейдкромллзи одпуоп]. – Рдезк гмпруну: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-
08/page. 

10. Кмгдкп Укоаїлз ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля вiг 07 гоуг. 1984 о. 
[Ейдкромллзи одпуоп] – Рдезк гмпруну: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main. 

11. Козкілайьлзи кмгдкп Укоаїлз віг 5 квірля 2001 о. – [Ейдкромллзи одпуоп] 
– Рдезк гмпруну: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main. 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main


Публiчне право № 1 (29) (2018)   
 

 

 

 

 

 

 

150  

Дахуріл І. В. Пмлярря ра мжлакз жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпз-
лат 

У праррі взжлафдлм нмлярря жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат. Рм-
жкозрм мжлакз жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат. 

Кйюфмві пймва: жабджндфдлля, жакмлліпрщ, роугмві віглмпзлз, ноауя, ноауівлзк. 
 
 
Дахурзл И. В. Пмлярзд з нозжлакз мбдпндфдлзя жакмллмпрз в роугмвыт мр-

лмхдлзят 
В прарщд мнодгдйдлм нмлярзд мбдпндфдлзя жакмллмпрз в роугмвшт мрлмхдлзят. 

Рапкошрм нозжлакз мбдпндфдлзя жакмллмпрз в роугмвшт мрлмхдлзят. 
Кйюфдвыд пймва: мбдпндфдлзд, жакмллмпрщ, роугмвшд мрлмхдлзя, роуг, оабмрлзк. 
 
 
Dashutin I. Concepts and signs of ensuring legality in labor relations 
In the article defined the concept of ensuring legality in labor relations. The signs of 

ensuring legality in labor relations are revealed. 
Key words: security, legality, labor relations, labor, employee. 
 

 


