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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Україна є європейською державою, яка поділяє 

багатовікові європейські цінності та стандарти, тому входження до провідної 

європейської організації, Європейського Союзу, вже не перший рік 

розглядається в Україні як один із найкращих способів реалізації національних 

інтересів суспільства, а також є одним із найважливіших питань державної 

політики. Для європейської спільноти фундаментальними для розбудови 

держав вважаються категорії прав людини та їхнього захисту, цінності 

людського життя і здоров’я, усвідомленої необхідності задоволення соціально-

економічних потреб громадян. Це саме ті категорії, які Україна намагається 

зробити основоположними для держави. Курс до євроінтеграції було 

започатковано фактично із самого моменту проголошення незалежності 

України, коли Європейський Союз офіційно визнав незалежність нашої 

держави. І з того часу, не дивлячись на всі події, які відбувалися в державі, 

головною ціллю української зовнішньої політики було і є набуття статусу 

повноцінного члена ЄС. Сьогодні Україна все ще перебуває на цьому шляху, а 

сам процес євроінтеграції передбачає реформування та адаптацію до acquis 

communautaire всієї системи національного законодавства. Якщо Україна має 

на меті приєднатися до Європейського Союзу, вона повинна реформувати своє 

законодавство таким чином, щоб привести його у повну відповідність з 

діючим правом ЄС. Реформування трудового законодавства у даному 

контексті є одним із найактуальніших, адже соціально-трудовим правам 

громадян країн, які є членами ЄС, приділяється особлива увага, а також 

вимагається високий рівень реалізації прав працівників.  

Роль законодавства ЄС зростає, адже внаслідок сучасної глобалізації  

взаємний вплив та взаємозалежність держав постійно збільшується. Питання 

захисту прав та інтересів працюючих осіб і роботодавців уже давно 

перетворились із внутрішнього питання держав у міжнародну проблему. 

Використання найманої праці є питанням, яке потребує спільного правового 

урегулювання різними державами і, як наслідок, обумовило виникнення 

потреби у створенні міжнародно-правових стандартів у сфері праці, які 

визначають той рівень забезпечення прав суб’єктів трудових правовідносин, 

який має забезпечити кожна держава. Сам процес адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу полягає у його зближенні із 

сучасним європейським правом та передбачає поступове приведення 

вітчизняної правової системи у відповідність із європейськими стандартами 

законодавства в усіх сферах, у тому числі й сфері праці. Необхідність адаптації 

трудового законодавства України до законодавства ЄС обумовлена не лише 

курсом нашої держави на входження до Європейського Союзу, а й тим, що 

чинне трудове законодавство України далеко не в усіх аспектах відповідає 

сучасним реаліям і не забезпечує цілковитого захисту інтересів суб’єктів 

трудових правовідносин. Директиви ЄС не є універсальним інструментом для 

вирішення усіх законодавчих проблем України, адже вони містять норми, 
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механічне виконання яких не забезпечить нову якість регулювання 

національного ринку праці. Проте адаптація трудового законодавства 

дозволить реформувати ринок праці в Україні та реалізувати його потенціал, а 

отже, законодавець має докласти значних зусиль для того, щоб трудова 

політика України наблизилась до кращих європейських зразків. А тому 

актуальність дослідження змісту адаптації трудового законодавства України 

до законодавства ЄС обумовлена невідповідністю ряду норм трудового 

законодавства України європейським правовим стандартам, а також 

неефективністю чинного адаптаційного механізму.  

Серед дослідників адаптації трудового законодавства України до 

законодавства ЄС найбільший внесок зробили такі науковці: В.М. Андріїв, 

В.А. Багрій, Н.І. Бернацька, Н.Б. Болотіна, В.Я. Буряк, С.Я. Вавженчук, 

Н.М. Вапнярчук, Т.М. Вахонєва, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, 

В.В. Волинець, Д.С. Галицька, О.М. Ганечко, О.Є. Гапон, Н.Д. Гетьманцева, 

Л.П. Грузінова, О.А. Губська, І.В. Дашутін, В.І. Журавель, Т.А. Занфірова, 

Ю.Ю. Івчук, П.О. Ізуїта, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, З.Я. Козак, 

В.Г. Короткін, В.Л. Костюк, О.Л. Кучма, С.С. Лукаш, Л.Ю. Малюга, 

О.А. Марушева, В.Я. Мацюк, К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, М.О. Міщук, 

Л.В. Могилевський, О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, В.М. Павліченко, 

О.Т. Панасюк, П.Д. Пилипенко, Є.Ю. Подорожній, С.М. Прилипко, 

В.І. Прокопенко, К.Б. Пусан, І.С. Сахарук, Д.І. Сіроха, О.В. Тищенко, 

Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші. Втім, незважаючи на 

ухвалені рішення, задекларовані принципи, увагу науковців до питань 

адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС, 

законодавцем так і не було досягнуто бажаного результату. А тому потреба у 

наукових працях, навчальних та практичних посібниках, присвячених 

адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС, залишається 

актуальною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля згідно з кафедральними 

темами: «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних 

стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації 

в Україні норм міжнародного та європейського права». 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 

2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 

академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 

2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає у тому, щоб на підставі вивчення й узагальнення існуючих наукових 

підходів учених у галузі доктрини трудового права та інших галузей права, а 

також чинних законів і підзаконних нормативно-правових актів, практики їх 
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реалізації розробити теоретико-практичні пропозиції та рекомендації щодо 

оптимізації адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати такі завдання: 

− надати інтерпретацію адаптації трудового законодавства України до 

законодавства ЄС; 

− охарактеризувати сутність адаптації трудового законодавства України 

до законодавства ЄС; 

− визначити етапізацію адаптації трудового законодавства України до 

законодавства ЄС; 

− окреслити шляхи адаптації європейських соціальних стандартів у 

трудове законодавство України; 

− з’ясувати види форм адаптації трудового законодавства України до 

законодавства ЄС; 

− розкрити специфіку сучасного стану реалізації адаптації трудового 

законодавства України до законодавства ЄС; 

− визначити зміст елементів реалізації адаптації трудового законодавства 

України до законодавства ЄС; 

− конкретизувати особливості контролю за відповідністю проєктів 

нормативно-правових актів трудового законодавства України праву 

Європейського Союзу; 

− виділити національні особливості трудового законодавства ФРН; 

− виокремити особливості трудової діяльності населення у Франції; 

− з’ясувати специфіку трудового законодавства Естонії; 

− виокремити теоретико-практичні проблеми адаптації трудового 

законодавства України до законодавства ЄС та запропонувати шляхи їх 

вирішення; 

− окреслити тенденції подальшого розвитку адаптації трудового 

законодавства України до законодавства ЄС. 

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин у сфері трудової 

діяльності. 

Предметом дослідження є проблеми адаптації трудового законодавства 

України до законодавства ЄС. 

Методи дослідження. З урахуванням поставленої мети, завдань, 

об’єкта та предмета дисертаційного дослідження була використана сукупність 

сучасних теоретико-методологічних засобів наукового пізнання явищ і  

суспільних процесів, що дало змогу забезпечити аргументованість, 

достовірність та наукову обґрунтованість дисертаційного дослідження.  

Із загальнонаукових методів на всіх стадіях здійснення дослідження 

застосовано метод аналізу. Поряд із тим використання системно-структурного 

та системно-функціонального методів дозволило з’ясувати наступне: 

сутнісний зміст адаптації трудового законодавства України до законодавства 

ЄС (підрозділ 1.2); структуру правового змісту видів адаптації трудового 
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законодавства України до законодавства ЄС (підрозділи 2.2, 3.2); структуру 

нормативно-правової бази, що регулює трудове законодавство України 

відповідно до законодавства ЄС та  зарубіжних держав (підрозділи 2.1, 3.1, 

4.1–4.3), а також особливості реалізації цих норм (підрозділи 2.2, 3.2). 

Використання  ж методів класифікації та групування дозволило виокремити 

основні ознаки адаптації трудового законодавства України до законодавства 

ЄС (підрозділи 1.2, 2.2, 3.2), а також групи актуальних проблем адаптації 

трудового законодавства України до законодавства ЄС (підрозділи 3.3, 5.1, 

5.2). Метод моделювання надав можливість виробити сучасну концепцію 

адаптації трудового законодавства України до законодавства 

ЄС (підрозділи 1.3, 5.2).  

За допомогою порівняльно-правового методу зіставлено діюче трудове 

та соціальне  законодавство України у частині адаптації до законодавства 

ЄС (підрозділи 2.1, 2.2, 3.1–3.3); проведено порівняння досвіду правового 

регулювання трудового законодавства у зарубіжних державах (підрозділи 4.1– 

4.3). 

Інформаційну основу дослідження становлять наукові праці вчених з 

різних галузей знань, зокрема філософії, загальної теорії права і держави, 

трудового права, права соціального забезпечення, конституційного права, 

адміністративного права, інших галузевих правових наук, які стосуються 

характеристики сутності та особливостей реалізації трудових прав людини й 

громадянина. 

Нормативно-правову основу дослідження становлять Основний Закон 

України та законодавчі, підзаконні акти трудового й соціального 

законодавства України і зарубіжних держав (окремих держав-членів ЄС) у 

частині оптимізації трудового законодавства. 

Емпіричну базу роботи становлять узагальнення практики реалізації 

трудових прав людини й громадянина, аналітичні статті, довідкові видання, 

статистичні матеріали, офіційні звіти та доповіді органів державної влади.  

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна отриманих 

результатів полягає в тому, що дисертація є першою спробою комплексно, з 

використанням сучасних методів пізнання, з урахуванням новітніх досягнень 

науки трудового права дослідити й переосмислити теоретико-практичні 

проблеми адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС та 

розробити концептуальні шляхи їх вирішення, враховуючи тенденції 

реформування та розвитку національного трудового законодавства за останні 

роки. За результатами дисертаційного дослідження сформульовано авторські 

основні положення, що виносяться на захист і які містять елементи наукової 

новизни. Основними з них є такі: 

вперше: 

– встановлено перелік актуальних практичних проблем адаптації 

трудового законодавства України до законодавства ЄС, серед яких названо 

наступні: 1) відсутність комунікації між державою та громадськістю з питань 

адаптації трудового законодавства до законодавства ЄС – співпраця держави із 
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органами місцевого самоврядування та соціальний діалог із працівниками і  

роботодавцями налагоджені неналежним чином і, як наслідок, питання 

адаптації трудового законодавства до законодавства ЄС не обговорюються із 

тими, кого відповідні зміни будуть безпосередньо стосуватись; 2) відсутність 

єдиної термінології з питань адаптації трудового законодавства України до 

законодавства ЄС – зміни, які вносились до різних нормативно-правових актів 

трудового законодавства у процесі їхньої адаптації до законодавства ЄС не 

були узгоджені між собою, і, як наслідок, це призвело до того, що одне і те ж 

саме явище може бути позначене різними термінами. Наприклад, в 

європейському законодавстві поняття «віддалена праця» може розкриватись 

через терміни «неповна зайнятість», «строкова чи короткострокова праця», 

«домашня робота», «віддалена робота», «самозайнята особа», 

«псевдосамозайнятість», «тимчасова агентська діяльність», тому адаптація 

нормативно-правових актів, які встановлюють такі терміни, має здійснюватись 

узгоджено та із урахуванням тієї термінології, яка є характерною для 

вітчизняного законодавства; 3) другорядність адаптації трудового 

законодавства до законодавства ЄС – адаптація трудового законодавства до 

законодавства ЄС не входить до сфер, які визначені пріоритетними у 

Загальнодержавній програмі адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, і, як наслідок, це негативно позначається 

на швидкості, ініціативності та якості адаптації трудового законодавства; 

4)  застарілість адміністративних нормативно-правових актів, які 

урегульовують адаптацію трудового законодавства України до законодавства 

ЄС – євроінтеграційний процес в Україні фактично розпочався разом із 

здобуттям Україною незалежності, тож більшість нормативно-правових актів, 

які урегульовують адаптацію трудового законодавства України до 

законодавства ЄС, були прийняті в цей період і потребують змін; 

– виділено комплекс теоретичних проблем адаптації трудового 

законодавства України до законодавства ЄС, до яких нами віднесено такі: 

1) на сьогодні залишаються невизначеними спеціальні завдання адаптації 

трудового законодавства України до законодавства ЄС – визначення на 

нормативно-правовому рівні того, які протиріччя існують між трудовим 

законодавством України та трудовим законодавством ЄС, дозволить 

встановити напрями роботи щодо адаптації та визначити перелік документів 

для перекладу й порівняння; 2) на сьогодні залишаються невизначеними 

спеціальні функції адаптації трудового законодавства України до 

законодавства ЄС – визначення некоректних функцій адаптації трудового 

законодавства України до законодавства ЄС може знецінити значення 

адаптації у цілому та помилково спрямувати законодавця при прийнятті змін 

до трудового законодавства, тому важливо чітко визначити такі функції на 

нормативно-правовому рівні; 3) відсутнє єдине розуміння сутності механізму 

адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС – це 

негативно відображається передусім на науково-теоретичних напрацюваннях 

адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС, оскільки 
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поняття механізму в праві має спеціальне значення, а його використання в 

загальновживаному контексті або як синонімів до понять «процес» чи 

«сукупність процедур» може вплинути на неправильність застосування того чи 

іншого підходу під час проведення адаптації та створити додаткові перешкоди 

для уніфікації її розуміння; 4) синонімізація понять «стадія» та «етап» у 

контексті відокремленої складової процесу адаптації трудового законодавства 

України до законодавства ЄС – у Концепції адаптації законодавства України  

до законодавства Європейського Союзу у контексті відокремленої складової 

процесу адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС 

вживається термін «етап», який, виходячи із його загальнотеоретичного 

розуміння, не може бути відокремленим. Схожої помилки припускається ряд 

вітчизняних дослідників;  

– систематизовано класифікацію тенденцій подальшого розвитку 

адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС із розподілом 

на ті, які зберігають свою актуальність протягом тривалого часу, проте так і не 

були реалізовані вітчизняним законодавцем: 1) тенденція динамічного 

розвитку європейських стандартів у сфері праці, які мають бути 

імплементовані Україною – з моменту проголошення Україною незалежності  

національне законодавство зазнало змін на основі європейських конвенцій, 

договорів або ж стандартів, проте законодавство ЄС з кожним роком 

поповнюється новими нормативно-правовими актами, у тому числі й у 

трудовій сфері, які, відповідно, потребують запровадження в Україні; 

2) тенденція оптимізації діяльності науково-дорадчих, консультативних 

органів при Кабінеті Міністрів, комітеті ВР України та при міністерствах – 

оптимізація функцій Центру європейського та порівняльного права і 

визначення чітких обсягів перекладів актів європейського трудового 

законодавства; 3) тенденція забезпечення перевірки усіх проєктів актів 

трудового законодавства на відповідність аcquis communautaire – сьогодні 

законопроєкти, які визначені як невідкладні Верховною Радою України або 

Президентом України, не проходять обов’язкову процедуру перевірки на 

відповідність законодавству ЄС, проте вже не перший рік на науковому рівні 

піднімається питання про необхідність проходження такої перевірки усіма без 

винятку проєктами законів; 

– комплексно викладено перелік тенденцій подальшого розвитку 

адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС із розподілом 

на ті, які актуалізувались останніми роками та які відображають зміни до 

європейського законодавства і вказують шлях наступних удосконалень: 

1) тенденція оновлення інституційної структури забезпечення адаптації  

трудового законодавства до законодавства ЄС – на сьогодні в адаптації 

трудового законодавства України до законодавства ЄС бере участь велика 

кількість державних органів і, як наслідок, координація їх діяльності між 

собою та спрямування в одному напрямі є ускладненою, тож дана тенденція 

націлена на вирішення проблеми надмірної бюрократизованості процесу 

адаптації і складності її організації; 2) тенденція розвитку контрольно-
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наглядової діяльності за процесом адаптації трудового законодавства до 

законодавства ЄС – контрольно-наглядова діяльність за процесом адаптації 

трудового законодавства до законодавства ЄС наразі має переважно 

інформаційний характер, тому вона не впливає на подальшу можливість 

прийняття законодавчого акта у тому вигляді, у якому його було 

проаналізовано на відповідність аcquis communautaire, однак на сьогодні дана 

проблема поступово вирішується; 3) тенденція створення єдиного трудового 

простору для працівників із однаково комфортними та безпечними умовами 

праці незалежно від обраної держави – законодавець спрямовує свою 

діяльність на внесення позитивних змін до трудового законодавства, а 

наближення національного законодавства до аcquis communautaire виступає 

інструментом загальної європейської інтеграції; 

–  запропоновано визначити роль Координаційної ради в ієрархічній 

системі органів, які здійснюють адаптацію законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, для чого слід внести зміни до ст. 1 

Положення про Координаційну раду з адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, виклавши її у такій редакції: 

«Координаційна рада з адаптації законодавства України до законодавства ЄС –  

це координаційний державний орган, що наділений владними 

повноваженнями та забезпечує взаємодію органів державної влади із 

недержавними інституціями щодо виконання Загальнодержавної програми 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»; 

– запропоновано трактувати термін «контроль за відповідністю 

проєктів нормативно-правових актів трудового законодавства України праву 

Європейського Союзу» як формалізовану сукупність дій компетентного 

суб’єкта, наділеного повноваженнями контролю, із спостереження за 

процесами адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС, 

аналізу результатів адаптації трудового законодавства України до acquis 

communautaire, виконання планів із адаптації національного трудового 

законодавства до законодавства Європейського Союзу та вжиття заходів для їх  

реалізації, які проводяться з метою перевірки результативності інституцій, 

котрі здійснюють діяльність у сфері адаптації трудового законодавства 

України до acquis communautaire;  

удосконалено: 

– характеристику сутності адаптації трудового законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу, якій властиві такі ознаки: 

1) процесуальність – поетапний характер процедури адаптації трудового 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу; 

2) інституціональність – реалізація шляхом впровадження спеціально 

уповноваженими державними органами організаційних, правових, соціально-

економічних, науково-технічних процесів та заходів, спрямованих на 

зближення трудового законодавства України із змістом європейських 

правових принципів, стандартів та інших джерел права у цій сфері, які є 

обов’язковими для держав, що планують увійти до Європейського Союзу; 
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3) спрямованість – метою адаптації трудового законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу є створення спільної системи правового 

регулювання трудових правовідносин у Європейському Союзі та в Україні; 

4) пристосовність – для здійснення адаптації трудового законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу необхідне урахування українських 

реалій; 

– підхід, відповідно до якого проблему непріоритетності адаптації 

трудового законодавства запропоновано вирішити таким чином: необхідно 

доповнити перелік завдань Центру європейського та порівняльного права, 

який здійснює науково-інформаційне забезпечення адаптації, ще одним 

завданням. Для цього варто доповнити ст. 6 Положення про Центр 

європейського та порівняльного права щодо прав такого Центру ч. 8: «Центр 

має право співпрацювати із центральним органом виконавчої влади, який 

формує та реалізує державну політику у сфері соціальної політики та 

загальнодержавного обов’язкового пенсійного страхування у питаннях 

реалізації плану проведення перекладів та їх порівняльного аналізу із чинним 

законодавством задля адаптації трудового законодавства в рамках, які 

визначені завданням такого центрального органу виконавчої влади»; 

– розуміння позитивних аспектів національних особливостей трудового 

законодавства Французької Республіки, які є зразковими для України, до яких 

віднесено наступні: 1) французьке трудове законодавство є кодифікованим –  

як і в Україні, у Франції функціонує кодифікований нормативно-правовий акт 

у сфері праці – Трудовий кодекс Французької Республіки (Code du travail), що 

не є характерним для більшості європейських держав. Аналізуючи його зміст, 

резюмовано, що вітчизняний Кодекс законів про працю України є близьким за 

змістом до французького Трудового кодексу, але при цьому ряд його 

позитивних положень можуть бути використані вітчизняним законодавцем для 

удосконалення законодавства про працю України; 2) трудове законодавство 

Франції характеризується чіткою регламентацією процедур – у процесі аналізу 

нами відзначалось, що ряд процедур у трудових правовідносинах у Франції 

регламентовані значно досконаліше, аніж в чинному Кодексі законів про 

працю України (наприклад, процедури працевлаштування та звільнення 

працівників); 3) французький законодавець адаптував норми трудового 

законодавства до специфіки сучасних трудових правовідносин – трудове 

законодавство Франції характеризується регламентацією нових форм 

зайнятості, захистом інтересів роботодавця при настанні економічних криз, 

закріпленням гарантій неконкуренції працівника після його звільнення, 

гнучкістю у питаннях робочого часу, оплати праці, умов трудового договору 

тощо; 

– розуміння позитивних аспектів національних особливостей трудового 

законодавства Естонської Республіки, до яких віднесено такі: 1) в Естонії 

відсутній кодифікований нормативно-правовий акт у сфері праці – у системі 

трудового законодавства Естонської Республіки особливе значення має Закон 

Естонської Республіки «Про трудовий договір» від 17.12.2008 (Töölepingu 
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seadus), який за змістом є близьким до Кодексу законів про працю України. 

Деякі норми даного нормативно-правового акта дублюють норми Німецького 

цивільного уложення (Bürgerliches Gesetzbuch) та Трудового кодексу Франції 

(Code du travail), а отже, є доцільними для запозичення; 2) естонське трудове 

законодавство містить норми, які надають роботодавцям ширші права, аніж 

працівникам (роботодавці мають ширші можливості для припинення трудових 

договорів в односторонньому порядку; роботодавцям надано широкі права для 

встановлення вигідних їм умов праці та контролю за трудовим процесом); 

3) трудове законодавство Естонської Республіки є адаптованим до специфіки 

сучасних трудових правовідносин – відзначено досвід естонського 

законодавця щодо забезпечення гендерної рівності у трудових 

правовідносинах, обов’язкової письмової форми трудових договорів та захисту 

роботодавця від розголошення комерційної таємниці; 

– деталізацію, що тенденція стосовно оновлення трудових інститутів 

унаслідок проведення адаптації трудового законодавства може бути втілена 

наступним чином: 1) шляхом внесення змін до ст. 6 Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», якою визначається 

заборона формувати профспілки іноземцями та яка має бути викладена у 

наступній новій редакції: «Працівники, незалежно від свого громадянства або 

його відсутності, володіють правом створювати професійні спілки шляхом 

вільного волевиявлення та без отримання будь-якого дозволу».  Діяльність 

професійних спілок націлена на захист трудових та соціальних прав 

працівників та не пов’язана із будь-якою політичною або державною 

діяльністю, а тому заборона на створення власних профспілок для іноземців не 

відповідає критеріям справедливого правового обмеження; 2) через прийняття 

Директиви № 2011/98/ЄС, яка визначає спільний порядок та форму отримання 

дозволу на працю. Звісно, національним законодавством передбачено власну 

процедуру працевлаштування іноземців, яка відрізняється від 

загальноєвропейської, а отже, й не відповідає ідеї створення спільного 

трудового простору. Адаптація трудового законодавства на основі наведеної 

Директиви стане поштовхом до уточнення наданих державою трудових 

гарантій саме для іноземців, що особливо стосується дискримінації, 

соціального захисту та відпусток; 

– обґрунтування того, що європейські соціальні стандарти – це 

визначені у європейському нормативно-правовому акті (договорі) 

загальновизнані єдині вимоги, які ставляться до нормативних основ і 

правозастосовної практики європейських держав з точки зору права 

Європейського Союзу та передбачають такі рівні державних соціальних 

гарантій у сфері праці, соціального забезпечення та освіти, встановлювати 

державні соціальні гарантії нижче яких держави-члени ЄС не мають права; 

– твердження, що втілення тенденції деталізації контрольно-наглядової 

діяльності сприятиме упорядкуванню та стимуляції адаптації трудового 

законодавства.  Воно передбачає установлення конкретних строків та етапів 

проведення адаптації. Відображення даного напряму розвитку можливо 
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помітити у встановленні строків подання пропозицій по адаптації, у тому числі 

Мінсоцполітики до 15 квітня щодо переліку перекладів та проєкту плану 

адаптації на рік. Аналогічні строки встановленні для формування плану 

Мін’юстом, подання його до Координаційної ради. Також визначені строки 

для аналізу законопроєктів комітетом ВРУ щодо відповідності законодавству 

ЄС. У сукупності така діяльність сприяє розподілу повноважень, можливості 

структурувати діяльність, а також мінімально визначити уповноважених за 

реалізацію того чи іншого завдання; 

дістали подальшого розвитку: 

– обґрунтування, що механізмом адаптації трудового законодавства є 

комплексна система адміністративно-правових засобів, які регулюють, 

забезпечують та захищають процес приведення трудового законодавства 

України у відповідність до аcquis communautaire з метою забезпечення процесу 

євроінтеграції та підвищення якості правового регулювання трудових 

відносин; 

– класифікація спеціальних завдань адаптації трудового законодавства 

до законодавства ЄС, якими названо такі: 1) збільшення відповідності між 

трудовим законодавством та реальними трудовими відносинами, які воно 

регулює; 2) створення рівності, яка стосується як гендерної рівності, так і  

рівності в умовах працевлаштування й гарантій праці для громадян та не 

громадян; 3) покращення соціального забезпечення, оскільки реалізація 

трудових прав та обов’язків безпосередньо пов’язана із встановленням та 

забезпеченням власного соціального та правового статусу;  

– підхід до розуміння поняття стадії адаптації трудового законодавства 

до законодавства ЄС як логічно відокремленої частини послідовного процесу 

адаптації трудового законодавства, в межах якої органи державної влади та 

недержавні інституції здійснюють для досягнення цілей такої стадії конкретні 

завдання, виконання яких свідчить про перехід до іншої стадії втілення 

загальної мети наближення трудового законодавства до аcquis communautaire;  

– деталізація підходу щодо функцій Верховної Ради України як 

суб’єкта процесу адаптації трудового законодавства України до законодавства 

ЄС: 1) законодавча – розробляє, розглядає та приймає проєкти актів трудового 

законодавства, розроблені із урахуванням acquis communautaire; 

2) організаційна – забезпечує виконання Загальнодержавної програми 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та 

забезпечує експертизу законопроєктів на їх відповідність acquis 

communautaire; 3) контролююча – контролює відповідність законопроєктів у 

трудовій сфері міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері 

європейської інтеграції;  

– характеристика функцій, які виконує Міністерство юстиції України у 

сфері адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС, а саме: 

1) науково-аналітична – здійснення правової експертизи проєктів нормативно-

правових актів трудового законодавства щодо відповідності acquis 

communautaire та здійснення експертизи стосовно відповідності відомчих 
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нормативно-правових актів у сфері трудового права зобов’язанням України у 

сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу; 2) планувальна – 

складання орієнтовного плану перекладів джерел acquis communautaire у 

трудовій сфері на українську мову та плану проведення порівняльного аналізу 

регулювання правовідносин у сферах трудового права в Україні та ЄС; 

3) консультативна – розробка рекомендації щодо приведення трудового 

законодавства України у відповідність з acquis communautaire; 

– характеристика сутності функцій, які здійснює Кабінет Міністрів 

України як суб’єкт адаптації трудового законодавства України до 

законодавства ЄС: 1) організаційна – забезпечує виконання Загальнодержавної 

програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу у межах своєї компетенції, затверджує план заходів на виконання 

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу та визначає витрати на фінансування 

заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу, бере участь у створенні 

інституційного забезпечення адаптації трудового законодавства України до 

acquis communautaire; 2) нормативна – у межах своєї компетенції приймає 

підзаконні нормативно-правові акти, які урегульовують окремі аспекти 

забезпечення адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС; 

3) координаційна – спрямування і координація роботи Міністерства юстиції 

України, Міністерства соціальної політики України та інших органів 

виконавчої влади, таких як Координаційна рада з адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу; 

– аргументація, що реалізацію адаптації трудового законодавства 

України до законодавства ЄС варто розглядати у розрізі наступних елементів: 

1) ратифіковані європейські стандарти у сфері праці; 2) процедурне 

забезпечення адаптації трудового законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу; 3) інституційне забезпечення адаптації трудового 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що викладені у дисертаційному дослідженні положення надалі можуть 

бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – з метою заповнення прогалин у науці 

трудового права щодо системних знань про теоретично-практичні проблеми 

адаптації трудового законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу; 

– у правотворчій діяльності – під час розробки змін і доповнень до 

нормативно-правових актів, якими регулюють питання адаптації трудового 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу; 

– у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 

дозволить удосконалити та підвищити рівень ефективності процедури й 

процесу адаптації трудового законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу; 
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– у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, 

зроблені в дисертації, можуть бути використані під час наукових конференцій 

та диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін, як «Трудове право», 

«Порівняльне трудове право», у вищих юридичних закладах освіти, при 

підготовці лекційних та семінарських занять, у науково-дослідній роботі 

студентів, слухачів та курсантів, у процесі підготовки робочих програм та 

планів, підручників, навчальної та прикладної літератури. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії держави і права та 

трудового права. Усі сформульовані в ній положення і висновки 

обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. У дисертації ідеї та 

розробки належать автору. Усі публікації здійснені без співавторства.  

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювалися на 

всеукраїнських і міжнародних конференціях, семінарах та круглих столах: 

«Актуальні проблеми реформування системи законодавства України» 

(м. Запоріжжя, 25–26 січня 2019 року), «Верховенство права у процесі 

державотворення та захисту прав людини в Україні» (м. Одеса, 8–9 лютого 2019 

року), «Право як ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 15–16 лютого 

2019 року), «Розвиток Української держави в умовах активізації 

євроінтеграційних процесів» (м. Київ, 15 квітня 2019 року), «Роль 

юриспруденції у формуванні сучасного суспільства» (м. Київ, 08 жовтня 2019 

року), «Правова доктрина, правоутворення та правозастосування: проблеми 

зв’язку та шляхи розвитку» (м. Харків, 11 жовтня 2019 року), «Актуальні 

питання юридичної науки та практики» (м. Київ, 23 квітня 2020 року), «Трудове 

право та законодавство про працю: шляхи реформування» (м. Харків, 15 травня 

2020 року), «Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: 

виклики ХХІ століття» (м. Харків, 19 червня 2020 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції знайшли 

відображення в одноосібній монографії, 16 статтях, опублікованих у наукових 

фахових виданнях України, 5 статтях – у наукових виданнях іншої держави, а 

також у 9 тезах доповідей і повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, п’ятьох розділів, що логічно поєднані у 13 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

435 сторінок, з яких основного тексту – 370 сторінок. Список використаних 

джерел складається із 380 найменувань і займає 40 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 

стан її наукової розробки. Визначено мету, основні задачі, об’єкт, предмет та 

методологічні засади наукової роботи. Сформульовано наукову новизну, 

теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а також 
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вказано на ступінь апробації результатів дослідження і наявність публікацій за 

темою дисертації. 

Розділ 1 «Теоретико-правова характеристика адаптації трудового 

законодавства України до законодавства ЄС» складається з трьох 

підрозділів та присвячений аналізу наукової інтерпретації, сутності та 

особливостей, а також характеристиці етапізації адаптації трудового 

законодавства України до законодавства ЄС. 

У підрозділі 1.1 «Поняття адаптації трудового законодавства України 

до законодавства ЄС» вказано, що на сучасному етапі інтеграція нашої 

держави до Європейського Союзу залишається важливою стратегічною ціллю, 

а адаптація трудового законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу, в свою чергу, – однією із найбільш пріоритетних складових процесу 

інтеграції нашої держави до Європейського Союзу. Сьогодні адаптація 

трудового законодавства України до законодавства Європейського Союзу 

здійснюється за багатьма напрямами: вносяться зміни до нормативно-правових 

актів трудового законодавства; вітчизняне трудове законодавство 

узгоджується із європейськими стандартами; поступово реформується правова 

система; створюються спеціальні державні інституції, до компетенції яких 

віднесено координацію та контроль за процесами адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу. І кожен із зазначених 

напрямів є важливим для досягнення кінцевої мети – реалізації адаптації 

трудового законодавства України до законодавства ЄС та вступу України до 

лав цієї організації. 

Євроінтеграція для України є шляхом удосконалення соціальних, 

політичних, економічних та правових аспектів суспільного життя, основним 

способом же проходження даного шляху є втілення умов Угоди про асоціацію. 

Адаптація трудового законодавства як загалом, так і в аспекті охорони праці є 

одним із інструментів реалізації такої угоди, а тому проблеми у її проведенні 

безпосередньо будуть відображатись на якості та швидкості євроінтеграції. 

Варто зазначити, що на адаптацію трудового законодавства впливає велика 

кількість факторів, що можуть мати об’єктивний характер та бути пов’язаними 

із настанням форс-мажорних обставин, недостатністю фінансування або 

неможливістю запровадження того чи іншого інституту у зв’язку із 

незавершенням попереднього етапу адаптації. У той же час на адаптацію 

трудового законодавства впливають і такі суб’єктивні чинники, як політична 

воля, зловживання владою або протиправність поведінки певних суб’єктів 

державної влади. Без систематизації наявних проблем, угрупування та 

виділення спланованих дії щодо їх розв’язання діяльність стосовно усунення 

негативних наслідків або причин їх виникнення в аспекті адаптації трудового 

законодавства матиме лише локальний, частковий та незавершений характер. 

У підрозділі 1.2 «Сутність та ознаки адаптації трудового 

законодавства України до законодавства ЄС» аргументовано, що адаптацію 

трудового законодавства України до законодавства ЄС доцільно розглядати у 

наступній площині: як приведення змісту нормативно-правових актів 
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національного трудового законодавства до змісту європейських правових 

стандартів у цій сфері; як нормотворчий процес, який включає прийняття, 

впровадження, а також інші етапи нормотворчої процедури прийняття 

законодавства України, розробленого із урахуванням законодавства 

Європейського Союзу; як зближення із сучасною європейською системою 

права, що забезпечується шляхом реформування правової системи нашої 

держави та поступового її приведення у відповідність із європейськими 

стандартами; як передумову економічного розвитку держави, поступового 

зростання добробуту громадян, приведення його до рівня, що склався у 

державах-членах ЄС; як сукупність взаємопов’язаних організаційних, 

правових, соціально-економічних, науково-технічних процесів та заходів,  

спрямованих на приведення змісту нормативно-правових актів національного 

трудового законодавства до змісту європейських правових стандартів у цій 

сфері.  

Також у даному підрозділі було встановлено сутність ознак адаптації 

трудового законодавства України до законодавства ЄС. Ознака 

процесуальності означає поетапний характер процедури адаптації трудового 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу. 

Інституціональність полягає у тому, що адаптація трудового законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу здійснюється спеціально 

уповноваженими державними органами (Президентом України, Кабінетом 

Міністрів України і Міністерством юстиції України) та за допомогою 

спеціальних процесів та заходів, спрямованих на зближення трудового 

законодавства України до змісту європейських правових принципів, 

стандартів та інших джерел права у цій сфері, які є обов’язковими для держав, 

що планують увійти до Європейського Союзу. Ознака спрямованості полягає у 

тому, що адаптація трудового законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу здійснюється із чітко визначеною метою – створення 

спільної системи правового регулювання трудових правовідносин у 

Європейському Союзі та в Україні. Зміст ознаки пристосовності полягає у 

тому, що адаптація трудового законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу не має перетворитись лише в перенесення норм джерел 

трудового права Європейського Союзу до трудового законодавства України, 

адже країни Європейського Союзу та Україна мають різні правові традиції,  

різні законодавчо передбачені гарантії для працівників і роботодавців, 

характеризуються різним рівнем розвитку економіки. 

У підрозділі 1.3 «Генезис адаптації трудового законодавства України до 

законодавства ЄС» резюмовано, що хронологія адаптації трудового 

законодавства України до законодавства ЄС є наступною: І етапом є 

підготовчий, який хронологічно мав місце у 1991–1994 роках. На даному етапі 

законодавець здійснював адаптацію трудового законодавства України, яке 

мало соціалістичний характер, до умов ринкових перетворень, які відбувалися 

в нашій державі після розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік. 

Вносились зміни до Кодексу законів про працю України, відбувалось активне 
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встановлення співпраці України та ЄС. На даному етапі Україна обрала 

європейський шлях розвитку, що і визначило вектор подальшої діяльності 

законодавця; ІІ етап дістав назву «євроінтеграційний» і обмежується  

хронологічними рамками 1994–2014 років. На цьому етапі Україна встановила 

тісну співпрацю із Європейським Союзом, уклавши низку угод із даною 

організацією, ратифікувала велику кількість європейських правових 

принципів, стандартів та інших джерел трудового права, було внесено ряд змін 

до національного трудового законодавства, у тому числі й із урахуванням 

вимог, які висуваються Євросоюзом до потенційних учасників організації. 

Окрім того, розпочалась підготовка нового Трудового кодексу України, так і 

не прийнятого до цих пір; ІІІ, останній етап, розпочався 2014 року і триває 

донині. На сучасному етапі відбулось підписання Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони, а головною задачею законодавця на сьогодні є прийняття Трудового 

кодексу України. 

Підсумовано, що історико-правовий дискурс адаптації трудового 

законодавства України до законодавства ЄС розвивався протягом усього 

періоду після проголошення нашою державою незалежності. Україна, як 

незалежна держава, майже одразу розпочала співпрацю із Європейським 

Союзом та задекларувала ціль вступу до цієї організації. З того часу триває 

довгий процес адаптації трудового законодавства України до законодавства 

ЄС, який включає ратифікацію міжнародних стандартів, внесення змін до 

законодавства України із урахуванням європейських правових принципів, 

стандартів та інших джерел європейського трудового права, створення 

спеціальних суб’єктів, уповноважених координувати чи здійснювати 

адаптацію трудового законодавства України до законодавства ЄС. 

Розділ 2 «Шляхи та форми адаптації трудового законодавства 

України до законодавства ЄС» складається з двох підрозділів та 

присвячений з’ясуванню змісту шляхів адаптації трудового законодавства 

України до законодавства ЄС, а також визначенню форм даного правового 

явища. 

У підрозділі 2.1 «Шляхи адаптації європейських соціальних стандартів 

до трудового законодавства України» запропоновано шляхи адаптації у 

трудове законодавство України європейських соціальних стандартів. Першим 

серед них є адаптація до трудового законодавства України європейських 

соціальних стандартів шляхом прийняття Трудового кодексу України. Як нами 

було встановлено, ще з 2001 року вітчизняний законодавець здійснює спроби 

прийняття нового Трудового кодексу України, які на даний момент 

залишаються безуспішними. У разі прийняття такого нормативно-правового 

акту його зміст обов’язково має відповідати правовим принципам, стандартам 

та іншим джерелам європейського трудового права. Наступний шлях адаптації 

до трудового законодавства України європейських соціальних стандартів 

реалізовується вже не перший рік, і ним є ратифікація європейських 
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соціальних стандартів у трудовій сфері. Незважаючи на те, що фактично усі 

європейські соціальні стандарти, які необхідно було першочергово 

ратифікувати, вже були ратифіковані Україною, залишаються окремі 

нормативно-правові акти, які потребують ратифікації. Третій шлях – адаптація 

до трудового законодавства України європейських соціальних стандартів 

шляхом внесення змін до національного трудового законодавства. Варто 

враховувати, що трудове законодавство України не обмежується Кодексом 

законів про працю чи Трудовим кодексом (у разі його прийняття). Тому 

адаптація має здійснюватися щодо усіх без винятку актів трудового 

законодавства України. Останній виділений нами шлях – адаптація до 

трудового законодавства України європейських соціальних стандартів шляхом 

уніфікації термінології, яка використовується в цих стандартах. Варто 

враховувати, що чинне трудове законодавство України було прийнято за 

радянських часів. Відповідно терміни, які є загальноприйнятими для цієї 

сфери в Україні, також були розроблені із урахуванням радянської теорії 

права, незважаючи на численні зміни, прийняті за часів незалежності. Тому 

уніфікація європейської правової термінології також є важливою складовою 

адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС. 

У підрозділі 2.2 «Класифікація форм адаптації трудового 

законодавства України до законодавства ЄС» підкреслено, що форми 

адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС як наукова 

категорія окреслюють те, яким чином здійснюється пристосування змісту 

нормативно-правових актів трудового законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу. Законодавець та вітчизняні науковці ідентично 

розглядають сутність та зміст форм адаптації трудового законодавства 

України до законодавства ЄС. Під формою адаптації трудового законодавства 

України до законодавства ЄС варто розуміти встановлений порядок організації 

здійснення процедур приведення змісту нормативно-правових актів 

національного трудового законодавства до законодавства ЄС. У процесі 

дослідження встановлено, що формами адаптації трудового законодавства 

України до законодавства ЄС є: транспозиція норм трудового законодавства 

ЄС; апроксимація норм трудового законодавства України до норм трудового 

законодавства ЄС; координація адаптації трудового законодавства України до 

законодавства ЄС; імплементація законодавства ЄС до трудового 

законодавства України.  

Розділ 3 «Інституційно-правовий аспект адаптації трудового 

законодавства України до законодавства ЄС» складається з трьох 

підрозділів, у яких розглянуто специфіку сучасного стану та елементів 

реалізації адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС, а 

також окреслено види контролю за відповідністю проєктів нормативно-

правових актів трудового законодавства України праву Європейського 

Союзу. 

У підрозділі 3.1 «Специфіка сучасного стану реалізації адаптації 

трудового законодавства України до законодавства ЄС» відзначено, що 
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основи сучасного стану реалізації адаптації трудового законодавства 

України до законодавства ЄС та сучасного стану інституційно-правового 

забезпечення адаптації національного трудового законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу були закладені в Угоді, і вже після 

набуття нею чинності в 1998 році процеси адаптації вітчизняного 

законодавства до законодавства Європейського Союзу, у тому числі й 

трудового, почали реалізовуватись у діяльності законодавчої та виконавчої 

гілок влади.  

Констатовано, що на сьогодні Україною ратифіковано менше половини 

обов’язкових для країн-членів Європейського Союзу європейських конвенцій, 

які урегульовують питання, пов’язані із трудовою сферою, багато міжнародно-

правових актів відсутні в перекладі на українську мову. Також, починаючи із 

моменту проголошення Україною курсу на євроінтеграцію, інституційно-

правове забезпечення адаптації трудового законодавства України до 

законодавства ЄС зазнавало неодноразових змін. 

У підрозділі 3.2 «Елементи реалізації адаптації трудового 

законодавства України до законодавства ЄС» встановлено, що реалізацію 

адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС варто 

розглядати у розрізі наступних елементів: 

1) ратифіковані європейські стандарти у сфері праці – насамперед варто 

відзначити, що Україною було ратифіковано найважливіші нормативно-

правові акти у сфері праці – Конвенцію про захист прав людини і 

основоположних свобод та Європейську соціальну хартію (переглянуту); 

також було ратифіковано ряд нормативно-правових актів Міжнародної 

організації праці; 

2) процедурне забезпечення адаптації трудового законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу здійснюють такі нормативно-правові 

акти, як Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18.03.2004 

№ 1629-IV та постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 15.10.2004 

№ 1365, а також законодавство, яке урегульовує діяльність органів, які 

становлять інституційне забезпечення адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу (Закон України «Про Регламент 

Верховної Ради України» від 10.02.2010 № 1861-VI, Регламент Кабінету 

Міністрів України, Положення про Координаційну раду з адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу, постанова 

Кабінету Міністрів України «Про Урядовий офіс координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції» від 04.10.2017 № 759); 

3) інституційне забезпечення адаптації трудового законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу складають Верховна Рада України, 

Кабінет Міністрів України, Координаційна рада з адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу та Урядовий офіс координації 

європейської та євроатлантичної інтеграції. Також окремими функціями у 
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сфері адаптації трудового законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу наділені Міністерство юстиції України та Міністерство 

соціальної політики України. 

У підрозділі 3.3 «Контроль за відповідністю проєктів нормативно-

правових актів трудового законодавства України праву Європейського 

Союзу» виділено особливості внутрішнього контролю за відповідністю 

проєктів нормативно-правових актів трудового законодавства України праву 

Європейського Союзу: 1) внутрішній контроль за відповідністю проєктів 

нормативно-правових актів трудового законодавства України праву 

Європейського Союзу здійснюється виключно щодо проєктів, ініціаторами 

яких є народні депутати України та Кабінет Міністрів України; 2) у структурі 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України функціонують 

спеціальні інституції, до компетенції яких належить здійснення внутрішнього 

контролю за відповідністю проєктів нормативно-правових актів трудового 

законодавства України праву Європейського Союзу; 3) результат 

внутрішнього контролю за відповідністю проєктів нормативно-правових актів 

трудового законодавства України праву Європейського Союзу є підставою для 

прийняття чи відхилення такого законопроєкту. 

Зовнішній контроль за відповідністю проєктів нормативно-правових 

актів трудового законодавства України праву Європейського Союзу 

характеризується наступними особливостями: 1) зовнішній контроль за 

відповідністю проєктів нормативно-правових актів трудового законодавства 

України праву Європейського Союзу здійснюється виключно щодо 

законопроєктів, ініціатором яких є Президент України, або щодо 

законопроєктів, які пройшли перевірку Секретаріатом Кабінету Міністрів 

України; 2) спеціальною інституцією, яка здійснює зовнішній контроль за 

відповідністю проєктів нормативно-правових актів трудового законодавства 

України праву Європейського Союзу, є Комітет Верховної Ради України з 

питань європейської інтеграції; 3) врахування висновків, сформульованих за 

результатами зовнішнього контролю за відповідністю проєктів нормативно-

правових актів трудового законодавства України праву Європейського Союзу, 

не є обов’язковим для розгляду законопроєкту. 

Прийняття законопроєктів трудового законодавства без проходження 

контролю за їх відповідністю праву Європейського Союзу характеризується 

наступною специфікою: 1) для того щоб законопроєкт уникнув процедури 

зовнішнього контролю за його відповідністю acquis communautaire, у чинному 

законодавстві передбачено спеціальну процедуру; 2) невідкладність 

законопроєкту трудового законодавства, яка може бути підставою для його 

прийняття без проходження контролю за відповідністю праву Європейського 

Союзу, визначається виключно Президентом України або Верховною Радою 

України. 

Розділ 4 «Трудове законодавство країн Європейського Союзу» 

складається з трьох підрозділів, у яких розкрито порівняльно-правовий аналіз 

трудового законодавства України та таких країн, як Німеччина, Франція і 
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Естонія, на основі чого розроблено пропозиції запозичення позитивного 

зарубіжного досвіду. 

У підрозділі 4.1 «Національні особливості трудового законодавства 

ФРН» встановлено, що трудове законодавство не є кодифікованим, його 

складають не лише акти трудового законодавства, а й акти цивільного 

законодавства. а індивідуальні трудові договори розглядаються як самостійне 

джерело регламентації трудових правовідносин. У ФРН, на відміну від 

України, специфіка питань, пов’язаних із укладенням, зміною чи припиненням 

трудового договору, обумовлена їх урегулюванням цивільним законодавством. 

У Німеччині такий розвиток суспільних відносин у цій сфері пов'язаний з 

історичними процесами, у той час, як в Україні інститут трудових договорів 

також був теоретично й законодавчо обґрунтований ще за часів СРСР. Саме 

тому у процесі дослідженням нами встановлено суттєві відмінності у підходах 

законодавців, які дозволять розглядати в окремих аспектах німецьке 

законодавство як більш досконале, а деякі моменти свідчать про те, що 

питання укладення, зміни чи припинення трудового договору детальніше 

регламентовані саме у вітчизняному законодавстві. А тому на даному етапі не 

так багато позитивних аспектів німецького законодавства могли б бути 

імплементовані у вітчизняне. 

Серед таких аспектів нами відзначено досвід Федеративної Республіки 

Німеччина щодо регламентації процедури працевлаштування працівника. Для 

втілення такого досвіду у вітчизняне законодавство запропоновано зміст 

Кодексу законів про працю України доповнити новою главою «Вступ до 

трудових відносин». Також відзначений як позитивний досвід диференціації 

строків попередження працівників про розірвання трудового договору з 

ініціативи власника або уповноваженого ним органу в залежності від стажу 

роботи працівника на підприємстві, в установі чи організації. Реалізацію 

даного досвіду запропоновано втілити шляхом доповнення Кодексу законів 

про працю України статтею 41-1. Вартий уваги досвід ФРН у встановленні в 

трудовому договорі вікового цензу для найнятого працівника, тому його 

запропоновано запозичити шляхом доповнення статті 36 Кодексу законів про 

працю України пунктом 2-1. 

У підрозділі 4.2 «Порівняльно-правовий аналіз трудового законодавства 

України і Французької Республіки» встановлено, що системи трудового 

законодавства України та Франції подібні. Французьке трудове законодавство 

є кодифікованим, характеризується чіткою регламентацією процедур, 

французький законодавець адаптував норми трудового законодавства до 

специфіки сучасних трудових правовідносин. 

Ключовою особливістю трудового законодавства України та 

Французької Республіки є наявність кодифікованих нормативно-правових 

актів у сфері праці. Саме тому позитивний досвід законодавчого регулювання 

трудових правовідносин у Франції набагато простіше використати 

вітчизняному законодавцю, аніж досвід законодавця Федеративної Республіки 

Німеччина. У цілому не можна робити однозначний висновок про те, що 
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трудові правовідносини у Франції урегульовані досконаліше, аніж в Україні, 

адже вітчизняне законодавство також має певні переваги над французьким. 

Проте все ж таки при пошуку орієнтирів для реформування трудової сфери 

однією із держав, на яку вітчизняний законодавець має звернути увагу 

першочергово, є Французька Республіка. 

У процесі дослідження нами було запропоновано ряд змін до Кодексу 

законів про працю України, спрямованих насамперед на надання чіткості 

регламентації ряду процедур у трудових правовідносинах, а також на 

адаптацію трудового законодавства України до сучасних умов здійснення 

праці. Зокрема, нами відзначено як позитивний досвід Франції у регламентації 

строкових трудових договорів. На основі французького законодавства 

запропоновано доповнити Кодекс законів про працю новими статтями 23-1 та 

23-2, якими мають бути врегульовані питання визначення сутності та умов 

строкових трудових договорів. Також вартий уваги досвід Французької 

Республіки щодо процедури та порядку укладення трудових договорів, 

зокрема в частині обов’язкового укладення договору в письмовій формі 

державною мовою. Для реалізації цього досвіду запропоновано внести зміни 

до частини 1 статті 24 Кодексу законів про працю України. Французький 

досвід внесення змін до трудового договору запропоновано втілити шляхом 

внесення змін до статті 32 Кодексу законів про працю України і передбачити 

обов’язкове повідомлення працівника про зміну істотних умов праці 

рекомендованим листом з повідомленням про отримання. Досвід Французької 

Республіки у регламентації оформлення припинення трудового договору 

запропоновано реалізувати шляхом внесення змін до статті 47 Кодексу законів 

про працю України. 

У підрозділі 4.3 «Естонський досвід реформування трудового 

законодавства: перспективи впровадження в Україні» аргументовано, що 

досвід країн Балтії мав би аналізуватись нашим законодавцем 

першочергово. Україна задекларувала курс на вступ до лав Європейського 

Союзу майже одночасно із Естонською Республікою, проте Естонія все ж 

реалізувала ці цілі і на сьогодні є успішною європейською державою. 

Система трудового законодавства Естонської Республіки не така масштабна, 

як в Україні, проте деякі аспекти в обох державах урегульовуються схожим 

чином. В Естонії відсутній кодифікований нормативно-правовий акт у сфері 

праці, естонське трудове законодавство містить норми, які надають 

роботодавцям ширші права, аніж працівникам, проте трудове законодавство 

Естонської Республіки є адаптованим до специфіки сучасних трудових 

правовідносин. 

Загалом нами зроблено висновок, що, незважаючи на те, що в багатьох 

моментах естонське законодавство є несправедливим, ряд проаналізованих 

нами напрямків свідчать про те, що досвід естонського законодавця мав би 

бути використаним вітчизняним законодавцем при реформуванні трудового 

законодавства України. Варто звернути увагу на досвід Естонії щодо 

регламентації укладення трудового договору у частині його обов’язкової 
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письмової форми. Для реалізації цього досвіду запропоновані зміни до статті 

24 Кодексу законів про працю України. Також відзначений як корисний 

досвід Естонської Республіки у регулюванні питання анулювання трудового 

договору. Запропоновано визначити обман як одну із підстав для розірвання 

трудового договору із працівником, для цього доповнити частину 1 статті 40 

Кодексу законів про працю України пунктом 2-1. Досвід встановлення 

обов’язку працівника виконувати свої трудові функції лояльно 

запропоновано закріпити шляхом доповнення Кодексу законів про працю 

України статтею  30-1. Як позитивний, відзначено досвід естонського 

законодавця у встановленні обов’язку працівника зберігати виробничу або 

комерційну таємниці, а також щодо укладення сторонами трудових 

правовідносин угоди про обмеження конкуренції, у відповідності до якої 

працівник бере обов’язок не працювати у конкурента-роботодавця або не 

вести діяльність у тій же сфері господарської або професійної діяльності, в 

якій здійснює діяльність роботодавець. На основі даного досвіду 

сформульовано пропозиції для вітчизняного законодавця щодо доповнення 

частини 1 статті 29 Кодексу законів про працю України пунктом 5 та 

доповнення цього ж нормативно-правового акта новою статтею 30-2. 

Корисним для України міг би стати досвід запровадження інституту 

батьківських відпусток. Запропоновано доповнити Закон України «Про 

відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР статтею 17-1. 

Розділ 5 «Оптимізація розвитку адаптації трудового законодавства 

України до законодавства ЄС» складається з двох підрозділів, у яких 

розкрито теоретичні та практичні прогалини і проблеми адаптації трудового 

законодавства України до законодавства ЄС, запропоновано шляхи їх 

вирішення, зокрема визначено перелік тенденцій подальшого розвитку 

адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС . 

У підрозділі 5.1 «Теоретико-практичні проблеми адаптації трудового 

законодавства України до законодавства ЄС та шляхи їх вирішення» вказано, 

що теоретичними проблемами адаптації трудового законодавства України до 

законодавства ЄС є наступні: 1) на сьогодні залишаються невизначеними 

спеціальні завдання адаптації трудового законодавства України до 

законодавства ЄС; 2) наразі невизначено спеціальних функцій адаптації 

трудового законодавства України до законодавства ЄС; 3) відсутнє єдине 

розуміння сутності механізму адаптації трудового законодавства України до 

законодавства ЄС; 4) синонімізація понять «стадія» та «етап» у контексті 

відокремленої складової процесу адаптації трудового законодавства України 

до законодавства ЄС.  

Встановлено наступні практичні проблеми адаптації трудового 

законодавства України до законодавства ЄС: 1) відсутність комунікації між 

державою та громадськістю з питань адаптації трудового законодавства  

України до законодавства ЄС; 2) відсутність єдиної термінології з питань 

адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС; 

3) другорядність адаптації трудового законодавства України до законодавства 



22 

ЄС; 4) застарілість адміністративних нормативно-правових актів, які 

урегульовують адаптацію трудового законодавства України до законодавства 

ЄС. Практичні проблеми адаптації трудового законодавства України до 

законодавства ЄС запропоновано вирішити шляхом внесення змін до таких 

нормативно-правових актів, як Кодекс законів про працю, Закон України «Про 

соціальний діалог», Положення про Міністерство соціальної політики, 

Положення про Координаційну раду з адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, Положення про Центр європейського та 

порівняльного права та постанова «Про Урядовий офіс координації 

європейської та євроатлантичної інтеграції». 

У підрозділі 5.2 «Тенденції подальшого розвитку адаптації трудового 

законодавства України до законодавства ЄС» обґрунтовано, що тенденції 

подальшого розвитку адаптації трудового законодавства України до 

законодавства ЄС варто розподілити на дві групи. 

Першою групою є тенденції, які зберігають свою актуальність 

протягом тривалого часу, проте так і не були реалізовані вітчизняним 

законодавцем. Тенденція динамічного розвитку європейських стандартів у 

сфері праці, які мають бути імплементовані Україною, повинна 

реалізуватися шляхом імплементації окремих європейських стандартів у 

сфері охорони праці (зокрема директив про введення заходів, що сприяють 

поліпшенню безпеки і гігієни праці працівників на виробництві, та про 

мінімальні вимоги до охорони здоров’я і безпеки при використанні 

працівниками засобів індивідуального захисту на робочих місцях) та 

імплементації Директиви щодо захисту працівників у випадку 

неплатоспроможності їх роботодавця. Тенденція оптимізації діяльності 

науково-дорадчих, консультативних органів при Кабінеті Міністрів, 

комітеті ВРУ та при міністерствах повинна реалізовуватися шляхом 

оптимізації функцій Центру європейського та порівняльного права і 

нормативного визначення чітких обсягів перекладів актів європейського 

трудового законодавства. Тенденція забезпечення перевірки усіх проєктів 

актів трудового законодавства на відповідність аcquis communautaire має 

бути реалізована шляхом внесення відповідних змін до ст. 101 Закону 

України «Про Регламент Верховної Ради України». 

Другою групою тенденцій подальшого розвитку адаптації трудового 

законодавства України до законодавства ЄС є тенденції, які актуалізувались 

останніми роками та відображають зміни до європейського законодавства і 

вказують на необхідність проведення  наступних удосконалень. Так, тенденція 

оновлення інституційної структури забезпечення адаптації трудового 

законодавства до законодавства ЄС потребує скасування дублюючих 

повноважень інституцій, які здійснюють забезпечення адаптації трудового 

законодавства до законодавства ЄС, а також прийняття нового законодавства, 

яке урегулює дані процеси, замість нормативно-правових актів, прийнятих у 

попередні десятиліття. Щодо тенденції розвитку контрольно-наглядової 

діяльності за процесом адаптації трудового законодавства до законодавства 
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ЄС, то її реалізацію вбачаємо у встановленні конкретних строків та етапів 

проведення адаптації, визначенні відповідальних осіб за проведення кожного 

із етапів адаптації трудового законодавства до законодавства ЄС та 

передбаченні юридичної відповідальності за правопорушення, вчинені під час 

адаптації трудового законодавства до законодавства ЄС. Тенденція створення 

єдиного трудового простору для працівників із однаково комфортними та 

безпечними умовами праці незалежно від обраної держави передбачає 

внесення змін до ст. 6 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності», якою визначається заборона формувати профспілки 

іноземцями, та імплементацію Директиви № 2011/98/ЄС, яка визначає 

спільний порядок та форму отримання дозволу на працю.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

нове вирішення наукової проблеми, яке полягало в тому, щоб на підставі 

аналізу чинного національного трудового законодавства та здобутків у 

правовій доктрині трудового права розкрити проблеми адаптації трудового 

законодавства України до законодавства ЄС, а також розробити тенденції 

подальшого розвитку адаптації трудового законодавства України до 

законодавства ЄС та сформулювати концептуальні засади оптимізації 

процесу адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС. За 

результатами дослідження сформульовано нижченаведені основні 

висновки. 

1. Адаптація трудового законодавства України до законодавства ЄС – це 

поетапне приведення змісту нормативно-правових актів національного 

трудового законодавства до законодавства ЄС, яке реалізовується шляхом 

впровадження спеціально уповноваженими державними органами 

організаційних, правових, соціально-економічних, науково-технічних процесів 

та заходів, спрямованих на зближення трудового законодавства України до 

змісту європейських правових принципів, стандартів та інших джерел права у 

цій сфері, які є обов’язковими для держав, що планують увійти до 

Європейського Союзу для створення спільної системи правового регулювання 

трудових правовідносин у Європейському Союзі та в Україні відповідно до 

українських реалій. 

2. Сутність адаптації трудового законодавства України до законодавства 

ЄС проявляється у наступних аспектах: 

1) адаптація трудового законодавства України до законодавства ЄС як 

приведення змісту нормативно-правових актів національного трудового 

законодавства до змісту європейських правових стандартів у цій сфері; 

2) адаптація трудового законодавства України до законодавства ЄС як 

нормотворчий процес, який включає прийняття, впровадження, а також інші 

етапи нормотворчої процедури прийняття законодавства України, 

розробленого із урахуванням законодавства Європейського Союзу; 
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3) адаптація трудового законодавства України до законодавства ЄС як 

зближення із сучасною європейською системою права, яке забезпечується 

шляхом реформування правової системи нашої держави та поступового її 

приведення у відповідність із європейськими стандартами; 

4) адаптація трудового законодавства України до законодавства ЄС як 

передумова економічного розвитку держави, поступового зростання 

добробуту громадян, приведення його до рівня, що склався у державах-членах 

ЄС; 

5) адаптація трудового законодавства України до законодавства ЄС як 

сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, соціально-

економічних, науково-технічних процесів та заходів, спрямованих на 

приведення змісту нормативно-правових актів національного трудового 

законодавства до змісту європейських правових стандартів у цій сфері; 

6) адаптація трудового законодавства України до законодавства ЄС як 

діяльність державних установ щодо дослідження нормативної правової бази 

Європейського Союзу у регулюванні трудової діяльності, порівняльної оцінки 

національного законодавства на відповідність рівню європейському правовому 

регулюванню зазначених відносин, підведення підсумків та надання 

пропозицій щодо поступового їх прийняття, впровадження результатів 

нормотворчої діяльності у правозастосовну практику. 

3. Хронологія адаптації трудового законодавства України до 

законодавства ЄС: І етап, підготовчий, (1991–1994 роки) – визнання 

Європейським Союзом незалежності України, встановлення співпраці між 

Україною і Європейським Союзом; ІІ етап, євроінтеграційний, (1994–2014 

роки) – встановлення євроінтеграційного курсу, початок адаптації трудового 

законодавства України до законодавства ЄС, ратифікація міжнародних 

стандартів трудового законодавства, внесення численних змін до трудового 

законодавства України; ІІІ етап, сучасний, (2014 рік – до сьогодні) – укладення 

Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, посилення 

співпраці України та Європейського Союзу, активізація роботи над новим 

Трудовим кодексом України. 

4. Шляхами адаптації трудового законодавства України до європейських 

соціальних стандартів є:  

1) адаптація трудового законодавства України до європейських 

соціальних стандартів шляхом прийняття Трудового кодексу України; 

2) адаптація трудового законодавства України до європейських 

соціальних стандартів шляхом ратифікації європейських соціальних стандартів 

у трудовій сфері; 

3) адаптація трудового законодавства України до європейських 

соціальних стандартів шляхом внесення змін до національного трудового 

законодавства; 

4) адаптація трудового законодавства України до європейських 

соціальних стандартів шляхом уніфікації термінології, яка використовується в 

цих стандартах. 
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5. Формами адаптації трудового законодавства України до законодавства 

ЄС є: 

– транспозиція норм трудового законодавства ЄС (процес прийняття, 

внесення змін чи скасування норм трудового законодавства, у тому числі 

копіювання тексту законодавчого документа дослівно в національне 

законодавство або пряме посилання на міжнародний акт у національному 

законодавстві, з метою досягнення ідентичності трудового законодавства 

України з відповідними актами трудового законодавства Європейського 

Союзу);  

– апроксимація норм трудового законодавства України до норм 

трудового законодавства ЄС (процес прийняття, внесення змін чи скасування 

правових норм трудового законодавства з метою наближення положень 

трудового законодавства України до положень актів трудового законодавства 

Європейського Союзу для створення належних умов імплементації правового 

порядку Європейського Союзу);  

– координація адаптації трудового законодавства України до 

законодавства ЄС (узгодження тієї частини трудового законодавства України 

та практики його застосування, по якій наближення або транспозиція є 

неможливими або непотрібними);  

– імплементація законодавства ЄС до трудового законодавства України 

(своєчасна, всебічна і повна реалізація державою прийнятих відповідно до 

міжнародного права зобов’язань щодо адаптації трудового законодавства 

України до законодавства ЄС). 

6. Сучасний стан реалізації адаптації трудового законодавства України 

до законодавства ЄС варто розглядати у розрізі наступних елементів: 

1) ратифіковані європейські стандарти у сфері праці (Україною було 

ратифіковано найважливіші нормативно-правові акти у сфері праці – 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та Європейська 

соціальна хартія (переглянута), а також ряд нормативно-правових актів 

Міжнародної організації праці); 2) процедурне забезпечення адаптації 

трудового законодавства України до законодавства Європейського Союзу 

здійснюють такі нормативно-правові акти, як Закон України «Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу» від 18.03.2004 № 1629-IV та постанова Кабінету 

Міністрів України «Деякі питання адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» від 15.10.2004 № 1365, а також 

законодавство, яке урегульовує діяльність органів, які становлять інституційне 

забезпечення адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу (Закон України «Про Регламент Верховної Ради 

України» від 10.02.2010 № 1861-VI, Регламент Кабінету Міністрів України, 

Положення про Координаційну раду з адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, постанова Кабінету Міністрів України 

«Про Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції» 

від 04.10.2017 № 759); 3) інституційне забезпечення адаптації трудового 
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законодавства України до законодавства Європейського Союзу складають 

Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Координаційна рада з 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та 

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Також 

окремими функціями у сфері адаптації трудового законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу наділені Міністерство юстиції України та 

Міністерство соціальної політики України. 

7. Координаційна рада з адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу виконує у сфері адаптації трудового 

законодавства України до законодавства ЄС наступні функції: 

1) координаційну – полягає у забезпеченні взаємодії органів державної 

влади та недержавних інституцій під час виконання Загальнодержавної 

програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу; 

2) організаційну – формулює пропозиції щодо розвитку співробітництва 

з Європейським Союзом у сфері адаптації трудового законодавства та 

здійснює моніторинг виконання Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу; 

3) науково-методологічну – здійснення науково-експертного, 

аналітичного, інформаційного та методологічного забезпечення виконання 

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, перекладу актів acquis communautaire у 

сфері трудового законодавства на українську мову, підготовки глосарію 

термінів трудового законодавства ЄС. 

8. Міністерство соціальної політики України у сфері адаптації трудового 

законодавства України до законодавства ЄС виконує наступні функції: 

1) консультативну – бере участь у процесах адаптації трудового 

законодавства України до acquis communautaire шляхом підготовки висновків 

та пропозицій до проєктів законів та узагальнення практики застосування 

трудового законодавства; 

2) проєктувальну – розробка проєктів нових законів та інших 

нормативно-правових актів трудового законодавства із урахуванням положень 

законодавства Європейського Союзу та пропозицій щодо удосконалення вже 

прийнятих. 

9. Види контролю за відповідністю проєктів нормативно-правових актів 

трудового законодавства України праву Європейського Союзу: 

1) внутрішній контроль – здійснюється суб’єктом законодавчої 

ініціативи при розробці проєкту нормативно-правового акта та реалізовується 

шляхом самостійного контролю того, щоб зміст проєкту нормативно-

правового акта трудового законодавства України відповідав положенням 

acquis communautaire; 

2) зовнішній контроль – здійснюється Комітетом Верховної Ради 

України з питань європейської інтеграції та полягає у тому, що Комітет 

проводить експертизу усіх проєктів нормативно-правових актів, внесених 
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Кабінетом Міністрів України та Президентом України на предмет їх 

відповідності праву Європейського Союзу; 

3) відсутність зовнішнього контролю – внаслідок визначення 

Президентом України чи Верховною Радою України законопроєкту як 

невідкладного, законопроєкт включається до порядку денного найближчого 

пленарного засідання Верховної Ради України без експертизи Комітету 

Верховної Ради України з питань європейської інтеграції на відповідність 

праву Європейського Союзу. 

10. У процесі аналізу національних особливостей трудового 

законодавства ФРН, нами запропоновано наступні зміни до трудового 

законодавства України: 

1) на основі досвіду Федеративної Республіки Німеччина щодо 

регламентації вступу працівників у трудові правовідносини запропоновано 

зміст Кодексу законів про працю України доповнити главою «Вступ до 

трудових відносин», до змісту якої увійдуть чинні норми, які врегульовують 

питання випробування при прийнятті на роботу (статті 26–28) та наступні 

запропоновані нами статті: стаття 21 «Вступ до трудових відносин» та стаття 

22 «Співбесіда при вступі до трудових відносин»; 

2) на основі досвіду Німеччини щодо диференціації строків 

попередження працівників про розірвання трудового договору з ініціативи 

власника або уповноваженого ним органу в залежності від стажу роботи 

працівника на підприємстві, в установі чи організації запропоновано закріпити 

в Кодексі законів про працю України нову статтю 41-1, в якій передбачити 

конкретні строки попередження працівників про розірвання трудового 

договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в залежності 

від їхнього безперервного стажу робити, а також порядок попередження 

працівників таких; 

3) на основі досвіду ФРН щодо встановлення в трудовому договорі 

вікового цензу для найнятого працівника запропоновано статтю 36 Кодексу 

законів про працю України доповнити пунктом 2-1, та встановити, що однією 

з підстав припинення трудового договору є настання встановленого в 

трудовому договорі граничного віку для працівника. 

11. У процесі здійснення порівняльно-правового аналізу трудового 

законодавства України і Французької Республіки нами запропоновано 

наступні зміни до трудового законодавства України: 

1) на основі досвіду Франції щодо регламентації строкових трудових 

договорів запропоновано доповнити Кодекс законів про працю України 

нормами, присвяченими регулюванню укладення строкових трудових 

договорів та встановленню їхніх умов, а саме статтею 23-1 «Строковий 

трудовий договір» та статтею 23-2 «Умови строкового трудового договору»; 

2) на основі французького законодавства щодо регламентації процедури 

та порядку укладення трудових договорів, зокрема в частині обов’язкового 

укладення договору в письмовій формі державною мовою, запропоновано 

внести зміни до частини 1 статті 24 Кодексу законів про працю України та 



28 

встановити обов’язкове укладення трудових договорів у письмовій формі 

державною мовою, при цьому забезпечити право іноземних працівників на 

дублювання для них тексту трудового договору мовою, носієм якої вони є; 

3) на основі досвіду Французької Республіки щодо внесення змін до 

трудового договору запропоновано внести зміни до статті 32 Кодексу законів 

про працю України та передбачити, що працівник повідомляється про зміну 

істотних умов праці рекомендованим листом з повідомленням про отримання, 

а якщо впродовж передбачених законодавством строків працівник не надасть 

своєї відповіді про погодження із запропонованими умовами праці, вважати, 

що він прийняв запропоновані зміни; 

4) на основі досвіду Франції у регламентації оформлення припинення 

трудового договору внесено пропозицію із урахуванням запропонованої 

раніше регламентації в Кодексі законів про працю України нової статті 41-1 

«Строки попередження працівників про розірвання трудового договору з 

ініціативи власника або уповноваженого ним органу» доповнити її 

положенням про грошову компенсацію працівнику у разі порушення 

власником чи уповноваженим ним органом строків попередження працівників 

про розірвання трудового договору, а також запропоновано внести зміни до 

статті 47 Кодексу законів про працю України. 

12. Дослідивши перспективи впровадження в Україні естонського 

досвіду реформування трудового законодавства, запропоновано наступні 

зміни до трудового законодавства України: 

1) на основі досвіду Естонії щодо регламентації обов’язкової письмової 

форми укладення трудового договору внести зміни до частини 1 статті 24 

Кодексу законів про працю України та встановити, що трудовий договір 

укладається в письмовій формі у двох примірниках, при цьому вимога  

стосовно письмової форми трудового договору не застосовується, якщо 

тривалість трудового договору не перевищує 14 днів; 

2) на основі досвіду Естонії щодо регулювання питання анулювання 

трудового договору запропоновано доповнити частину 1 статті 40 Кодексу 

законів про працю України пунктом 2-1 та встановити, що однією із підстав 

розірвання трудового договору має бути надання працівником при укладенні 

трудового договору неправдивих відомостей або подання ним підроблених 

документів; 

3) на основі досвіду Естонії щодо закріплення обов’язку працівника 

виконувати свої трудові функції лояльно запропоновано Кодекс законів про 

працю України доповнити статтею 30-1, якою передбачити вимогу до 

працівника виконувати свої трудові обов’язки лояльно, відповідно до своїх 

знань і навичок, враховуючи вигоду роботодавця, і з необхідною старанністю, 

що випливає з роботи, обумовленої трудовим договором; 

4) на основі досвіду Естонії щодо встановлення обов’язку працівника 

зберігати виробничу або комерційну таємниці, а також щодо укладення 

сторонами трудових правовідносин угоди про обмеження конкуренції, 

відповідно до якої працівник бере обов’язок не працювати у конкурента-
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роботодавця або не вести діяльність у тій же сфері господарської чи 

професійної діяльності, в якій здійснює діяльність роботодавець, 

запропоновано доповнити частину 1 статті 29 Кодексу законів про працю 

України пунктом 5, яким покласти на власника або уповноважений ним орган 

обов’язок роз’яснити працівникові, стосовно якої інформації діє обов’язок 

зберігання комерційної таємниці, до початку роботи за укладеним трудовим 

договором, та доповнити Кодекс законів про працю України статтею 30-2, 

якою передбачити можливість встановлення у трудовому договорі обов’язку 

працівника зберігати комерційну таємницю; 

5) на основі досвіду Естонії щодо запровадження інституту батьківських 

відпусток запропоновано доповнити Закон України «Про відпустки» від 

15.11.1996 № 504/96-ВР статтею 17-1, якою передбачити право батька на 

отримання батьківської відпустки.  

13. Теоретичні проблеми адаптації трудового законодавства України до 

законодавства ЄС:  

1) на сьогодні залишаються невизначеними спеціальні завдання 

адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС;  

2) наразі невизначено  спеціальних функцій адаптації трудового 

законодавства України до законодавства ЄС;  

3) відсутнє єдине розуміння сутності механізму адаптації трудового 

законодавства України до законодавства ЄС;  

4) синонімізація понять «стадія» та «етап» у контексті відокремленої 

складової процесу адаптації трудового законодавства України до 

законодавства ЄС.  

14. Проблему невизначеності спеціальних завдань адаптації трудового 

законодавства України до законодавства ЄС запропоновано вирішити шляхом 

визначення таких завдань: збільшення відповідності між трудовим 

законодавством та реальними трудовими відносинами, які воно регулює; 

забезпечення рівності, яка стосується як гендерної рівності, так і рівності в 

умовах працевлаштування та гарантій праці; удосконалення соціального 

забезпечення суб’єктів трудових правовідносин. Для вирішення наступної 

проблеми визначено спеціальні функції адаптації трудового законодавства 

України до законодавства ЄС, а саме: функцію попередження, функцію 

спільності та функцію оновлення. Формування єдиного розуміння сутності 

механізму адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС 

запропоновано здійснювати на основі його визначення як комплексної системи 

адміністративно-правових засобів, які регулюють, забезпечують та захищають 

процес приведення трудового законодавства України у відповідність до аcquis 

communautaire з метою забезпечення процесу євроінтеграції та підвищення 

якості правового регулювання трудових відносин. Також здійснено чіткий 

розподіл стадії та етапу адаптації трудового законодавства до законодавства 

ЄС, які співвідносяться як логічно відокремлена частина послідовного процесу 

адаптації трудового законодавства та як несамостійна частина послідовного 

процесу адаптації трудового законодавства.  
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15. Практичні проблеми адаптації трудового законодавства України до 

законодавства ЄС:  

1) відсутність комунікації між державою та громадськістю з питань 

адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС;  

2) відсутність єдиної термінології з питань адаптації трудового 

законодавства України до законодавства ЄС;  

3) другорядність адаптації трудового законодавства України до 

законодавства ЄС;  

4) застарілість адміністративних нормативно-правових актів, які 

урегульовують адаптацію трудового законодавства України до законодавства 

ЄС.  

16. Проблему відсутності комунікації між державою та громадськістю з 

питань адаптації трудового законодавства до законодавства ЄС запропоновано 

вирішити шляхом наділення Національної тристоронньої соціально-

економічної ради та Урядового офісу координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції додатковими функціями. Національну тристоронню 

соціально-економічну раду запропоновано наділити функцією вироблення 

спільної позиції та надання рекомендацій й пропозицій щодо шляхів адаптації 

трудового законодавства до аcquis communautaire, а також шляхом доповнення 

ч. 4 ст. 12 Закону України «Про соціальний діалог» правом Національної 

тристоронньої соціально-економічної ради співпрацювати із органами, до 

компетенції яких входить проведення дій та забезпечення взаємодії із 

недержавними інституціями під час виконання Загальнодержавної програми 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. У 

свою чергу, Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної 

інтеграції запропоновано зобов’язати координувати діяльність із 

Національною тристоронньою соціально-економічною радою щодо 

пропозицій до адаптації трудового законодавства, а також інформування. 

Проблему відсутності єдиної термінології з питань адаптації трудового 

законодавства України до законодавства ЄС запропоновано вирішити шляхом 

доповнення Кодексу законів про працю новою ст. 9-2 та внесення змін до ч. 

100 ст. 4 Положення про Міністерство соціальної політики. Проблема 

другорядності адаптації трудового законодавства до законодавства ЄС має 

бути вирішена шляхом зміни порядку адаптації, який визначений у розділі 6 

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу. Також варто доповнити ще одним 

завданням Центр європейського та порівняльного права, який здійснює 

науково-інформаційне забезпечення адаптації, а саме завданням 

співпрацювати із центральним органом виконавчої влади, який формує та 

реалізує державну політику у сфері соціальної політики та загальнодержавного 

обов’язкового пенсійного страхування у питаннях реалізації плану проведення 

перекладів та їх порівняльного аналізу. Останньою серед виділених 

практичних проблем є проблема застарілості адміністративних нормативно-

правових актів, які урегульовують адаптацію трудового законодавства України 



31 

до законодавства ЄС, і її запропоновано вирішити шляхом визначення ролі 

Координаційної Ради в ієрархічній системі органів, які здійснюють адаптацію 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу (для цього 

запропоновано варто внести зміни до ст. 1 Положення про Координаційну 

раду з адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу), та уповноважити Урядовий офіс координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції здійснювати науково-теоретичне забезпечення 

адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС 

(запропоновано зміни до Положення про Центр європейського та 

порівняльного права та до Постанови «Про Урядовий офіс координації 

європейської та євроатлантичної інтеграції») 

17. Тенденції подальшого розвитку адаптації трудового законодавства 

України до законодавства ЄС: 

1) тенденції подальшого розвитку адаптації трудового законодавства 

України до законодавства ЄС, які зберігають свою актуальність протягом 

тривалого часу, проте так і не були реалізовані вітчизняним законодавцем: 

– тенденція динамічного розвитку європейських стандартів у сфері 

праці, які мають бути імплементовані Україною, повинна реалізуватися 

шляхом імплементації окремих європейських стандартів у сфері охорони 

праці (зокрема директив про введення заходів, що сприяють поліпшенню 

безпеки і гігієни праці працівників на виробництві, та про мінімальні 

вимоги до охорони здоров’я і безпеки при використанні працівниками 

засобів індивідуального захисту на робочих місцях) та імплементації 

Директиви щодо захисту працівників у випадку неплатоспроможності їх 

роботодавця; 

– тенденція оптимізації діяльності науково-дорадчих, консультативних 

органів при Кабінеті Міністрів, комітеті ВРУ та при міністерствах повинна 

реалізовуватися шляхом оптимізації функцій Центру європейського та 

порівняльного права і нормативного визначення чітких обсягів перекладів 

актів європейського трудового законодавства; 

– тенденція забезпечення перевірки усіх проєктів актів трудового 

законодавства на відповідність аcquis communautaire має бути реалізована 

шляхом внесення відповідних змін до ст. 101 Закону України «Про Регламент 

Верховної Ради України»; 

2) тенденції подальшого розвитку адаптації трудового законодавства 

України до законодавства ЄС, які актуалізувались останніми роками та  

відображають зміни до європейського законодавства і вказують на 

необхідність проведення  наступних удосконалень: 

– тенденція оновлення інституційної структури забезпечення адаптації 

трудового законодавства до законодавства ЄС потребує скасування 

дублюючих повноважень інституцій, які здійснюють забезпечення адаптації 

трудового законодавства до законодавства ЄС, а також прийняття нового 

законодавства, яке урегулює дані процеси, замість нормативно-правових актів, 

прийнятих у попередні десятиліття; 
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– тенденція розвитку контрольно-наглядової діяльності за процесом 

адаптації трудового законодавства до законодавства ЄС має бути реалізована 

шляхом встановлення конкретних строків і етапів проведення адаптації, 

визначення відповідальних осіб за проведення кожного із етапів адаптації 

трудового законодавства до законодавства ЄС та передбачення юридичної 

відповідальності за правопорушення, вчинені під час адаптації трудового 

законодавства до законодавства ЄС; 

– тенденція створення єдиного трудового простору для працівників із 

однаково комфортними та безпечними умовами праці незалежно від обраної 

держави передбачає внесення змін до ст. 6 Закону України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності», якою визначається заборона 

формувати профспілки іноземцями, та імплементації Директиви 

№ 2011/98/ЄС, яка визначає спільний порядок та форму отримання дозволу на 

працю. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2020. 

Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу 

проблематики адаптації трудового законодавства України до законодавства 

ЄС. У роботі з’ясовано специфіку змісту адаптації трудового законодавства 

України до законодавства ЄС і охарактеризовано сутність ознак даного 

правового явища. Розкрито етапізацію адаптації трудового законодавства до 

законодавства ЄС на території сучасної України. 

Проаналізовано шляхи адаптації європейських соціальних стандартів до 

трудового законодавства України. Виокремлено види форм адаптації 

трудового законодавства України до законодавства ЄС. Визначено особливості 

сучасного стану реалізації адаптації трудового законодавства України до 

законодавства ЄС, розкрито специфіку їх елементів. Деталізовано значення та 

роль контролю за відповідністю проєктів нормативно-правових актів 

трудового законодавства України праву Європейського Союзу. Виявлено 

національні особливості трудового законодавства ФРН, Франції та Естонії, а 

також розроблено напрями запозичення позитивного зарубіжного досвіду у 

трудове законодавство України. 

Досліджено недоліки, прогалини та теоретико-практичні проблеми 

адаптації національного трудового законодавства до законодавства ЄС. 

Сформульовано перелік шляхів їх вирішення. Виокремлено тенденції 

подальшого розвитку адаптації національного трудового законодавства до 

законодавства ЄС. Деталізовано значення і зміст кожної із них на сучасному 

етапі.  

Ключові слова: трудове законодавство, праця, адаптація, законодавство 

ЄС, трудові права, соціальна функція, роботодавець, імплементація, 

європейські соціальні стандарти. 
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Диссертация посвящена комплексному и обстоятельному анализу 

проблематики адаптации трудового законодательства Украины к 

законодательству ЕС. В работе выяснена специфика содержания адаптации 

трудового законодательства Украины к законодательству ЕС и 

охарактеризованы сущность признаков данного правового явления. Раскрыто 

этапизацию адаптации трудового законодательства к законодательству ЕС на 

территории современной Украины. 

Установлено, что подготовительный этап в хронологии адаптации 

трудового законодательства Украины к законодательству ЕС (1991–1994 

годы) характеризуется следующими особенностями: 1) законодатель 

осуществлял адаптацию трудового законодательства Украины, которое 

имело социалистический характер, к условиям рыночных преобразований, 

которые происходили в нашей стране после распада Союза Советских 

Социалистических Республик, причем именно в 1991 году в Кодекс законов 

о труде Украины было внесено наибольшее количество изменений за весь 

период независимости нашего государства; 2) на данном этапе еще не шла 

речь о развитии Украины в направлении членства в Европейском Союзе, 

однако в период 1991–1994 годов происходило активное установление 

сотрудничества Украины и ЕС, и с каждым годом данное сотрудничество 

становилась все более тесным; 3) данный период характеризуется 

избранием Украиной европейского пути развития, налаживанием 

отношений с Европейским Союзом, то есть речь шла о фактической 

закладке фундамента для дальнейших действий по евроинтеграции 

Украины. 

Проанализированы пути адаптации европейских социальных стандартов 

в трудовое законодательство Украины. Выделены виды форм адаптации 

трудового законодательства Украины к законодательству ЕС. Определены 

особенности современного состояния реализации адаптации трудового 

законодательства Украины к законодательству ЕС, раскрыта специфика их 

элементов. Детализировано значения и роль контроля за соответствием 

проектов нормативно-правовых актов трудового законодательства Украины 

праву Европейского Союза. Выявлены национальные особенности трудового 

законодательства ФРГ, Франции и Эстонии, а также разработаны направления 

заимствования положительного зарубежного опыта в трудовое 

законодательство Украины. 

Детализировано, что стадия адаптации трудового законодательства к 

законодательству ЕС – это логично выделенная часть последовательного 

процесса адаптации трудового законодательства, в рамках которой органы 

государственной власти и негосударственные институты осуществляют 

конкретные задачи для достижения целей такой стадии, выполнение которых 

свидетельствует о переходе к другой стадии воплощения общей цели 

приближения трудового законодательства в аcquis communautaire, а этап 

адаптации трудового законодательства к законодательству ЕС – это не 

самостоятельная часть последовательного процесса адаптации трудового 
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законодательства, которая реализуется для воплощения задач, функций и 

целей конкретной стадии процесса адаптации. 

Исследованы недостатки, пробелы и теоретико-практические проблемы 

адаптации национального трудового законодательства к законодательству ЕС. 

Сформулирован перечень путей их решения. Выделены тенденции 

дальнейшего развития адаптации национального трудового законодательства к 

законодательству ЕС. Детализировано значение и смысл каждой из них на 

современном этапе. 

Проблему устарелости административных законодательных актов, 

регулирующих адаптацию трудового законодательства Украины к 

законодательству ЕС, предложено решить следующим образом: определить 

роль Координационного совета в иерархической системе органов, 

осуществляющих адаптацию законодательства Украины к законодательству 

Европейского Союза, для чего следует внести изменения в ст. 1 Положения о 

Координационном совете по адаптации законодательства Украины к 

законодательству Европейского Союза, изложив ее в следующей редакции: 

«Координационный совет по адаптации законодательства Украины к 

законодательству ЕС – это координационный государственный орган, 

наделенный властными полномочиями и обеспечивающий взаимодействие 

органов государственной власти с негосударственными институтами по 

выполнению Общегосударственной программы адаптации законодательства 

Украины к законодательству Европейского Союза». 

Ключевые слова: трудовое законодательство, труд, адаптация, 

законодательство ЕС, трудовые права, социальная функция, работодатель, 

имплементация, европейские социальные стандарты. 
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The dissertation for the degree of the doctor of legal sciences, speciality 
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of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the complex and thorough analysis of the 

problems of adaptation of the labor legislation of Ukraine to the EU legislation. The 

paper clarifies the specifics of the content of the adaptation of labor legislation of 

Ukraine to EU legislation and describes the essence of the features of this legal 

phenomenon. The staging of the adaptation of labor legislation to the EU legislation 

on the territory of modern Ukraine is revealed. 

The ways of adaptation of European social standards to the labor legislation of 

Ukraine are analyzed. The types of forms of adaptation of the labor legislation of 

Ukraine to the EU legislation are distinguished. The peculiarities of the current state 

of implementation of the adaptation of the labor legislation of Ukraine to the EU 

legislation are determined, the specifics of their elements are revealed. The 
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significance and role of control over the compliance of draft regulations of labor 

legislation of Ukraine with the law of the European Union are detailed. The national 

features of the labor legislation of Germany, France and Estonia are revealed, and 

also the directions of borrowing of positive foreign experience into the labor 

legislation of Ukraine are developed. 

The shortcomings, gaps and theoretical and practical problems of adaptation 

of the national labor legislation to the EU legislation are investigated. The list of 

ways of their decision is formulated. The tendencies of further development of 

adaptation of the national labor legislation to the EU legislation are singled out. The 

meaning and content of each of them at the present stage are detailed. 

Keywords: labor law, labor, adaptation, EU legislation, labor rights, social 

function, employer, implementation, European social standards. 
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