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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В умовах становлення демократичної європейської 

правової держави, політично орієнтованої на Європейське співтовариство, 

набуває необхідності надання нового поштовху до приведення національного 

трудового законодавства про відповідальність у відповідність з європейськими 

стандартами. Так, чинне національне трудове законодавство є результатом 

адаптації концептуальних положень радянського законодавства до вимог 

процесу глобалізації і не відповідає за своїм правовим змістом прогресивним 

європейським нормам та стандартам. 

Також для пришвидшення імплементації Угоди про Асоціацію з 

Європейським Союзом, в частині трудового законодавства про 

відповідальність, стає необхідним пошук шляхів оптимізації та удосконалення 

процесу здійснення адаптації національного трудового законодавства про 

відповідальність до законодавства Європейського Союзу. 

На сьогодні якісно нові підходи до визначення правового статусу 

суб’єктів трудових відносин в Україні варто пов’язувати із вибором 

проєвропейського курсу ринкових перетворень. Відповідно до зазначеного 

курсу трансформацій набув актуальності перелік прав та обов’язків, що мають 

та виконують працівники та роботодавці у сфері трудових правовідносин, а 

також застосування до них відповідальності у разі невиконання своїх 

обов’язків або порушення трудового законодавства. Адже завдяки існуванню 

інституту юридичної відповідальності забезпечується стимулювання 

правомірної поведінки сторін трудових правовідносин. Проблематика 

трудоправової відповідальності − одна із центральних у науці трудового права, 

тому що право втрачає сенс без належного механізму забезпечення його 

реалізації, виконання, основною ланкою чого й виступає саме 

відповідальність. 

Україна взяла на себе зобов’язання здійснювати відповідні кроки 

для підготовки національного законодавства, зокрема трудового 

законодавства про відповідальність, до інтеграції з іншими державами-

членами ЄС. Обов’язковою передумовою вступу до ЄС та одним з етапів 

інтеграції є гармонізація національних правових стандартів iз 

законодавством ЄС. 

Так, адаптація національного трудового законодавства про 

відповідальність здійснюється з урахуванням теперішньої законодавчої бази 

країни, аналізу потенційного вдосконалення законодавства, а також 

запозичення позитивного зарубіжного досвіду здійснення адаптації 

національного трудового законодавства про відповідальність до вимог 

законодавства Європейського Союзу, зокрема директив Ради ЄС.  

У зв’язку з цим перед наукою трудового права постало завдання 

визначити форми та способи оптимізації й удосконалення адаптації 
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національного трудового законодавства про відповідальність до законодавства  

Європейського Союзу.  

Питанням юридичної відповідальності, зокрема дисциплінарної та 

матеріальної відповідальності в трудовому праві завжди приділялася значна 

увага наукової спільноти. Проблеми юридичної відповідальності знайшли 

своє відображення в загальній теорії права в роботах С.С. Алєксєєва, 

Б.Т. Базилєва, С.М. Братуся, І.О. Галагана, О.С. Йоффе, В.М. Кудрявцева, 

В.В. Лазарєва, І.С. Самощенка, М.С. Строговича, М.Х. Фарукшина, 

Р.О. Халфіної, Л.С. Явича та багатьох інших науковцiв. Серед вчених 

трудового права радянського періоду значну увагу даній проблематиці 

приділяли наступні: О.А. Абрамов, О.В. Абрамова, М.Г. Александров, 

М.Й. Бару, Е.С. Белінський, М.І. Данченка, В.І. Нікітінський, 

О.І. Процевський, П.Р. Стависький, Л.О. Сироватський, Г.І. Чанишева та ін. 

За часів української незалежності проблеми матеріальної відповідальності в 

трудовому праві вивчали В.М. Андріїв, С.Я. Вавженчук, В.С. Венедіктов, 

С.В. Венедіктов, С.В. Вишновецька, Л.П. Гаращенко, В.О. Голобородько, 

А.С. Гоменюк, Н.Д. Гетьманцева, Ю.М. Гришина, Д.В. Журавльов, 

Т.А. Занфірова, І.В. Зуб, С.О. Іванов, М.І. Іншин, Д.О. Карпенко, 

М.М. Клемпарський, О.Я. Копиленко, В.Л. Костюк, Є.В. Краснов, 

Д.Є. Кутоманов, О.Я. Лаврів, І.П. Лаврінчук, Л.І. Лазор, С.С. Лукаш, 

С.М. Мартюшев, К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, М.О. Міщук, 

Л.В. Могілевський, О.М. Обушенко, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, 

В.І. Прокопенко, О.В. Пятаков, В.Г. Ротань, М.П. Стадник, Л.І. Суровська, 

О.В. Тищенко, О.А. Трюхан, Н.М. Хуторян, Ф.А. Цесарський, Г.І. Чанишева, 

С.М. Черноус, Н.Ф. Чубоха, І.І. Шамшина, В.І. Щербина, О. М. Ярошенко та 

інші. Наявна кількість наукових досліджень та той факт, що до переліку 

зазначених авторів з кожним роком долучається все більше нових науковців 

свідчить про актуальність даної тематики та її дискусійний характер. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права 

соціального забезпечення юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетних тем 

«Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і практичний 

аспекти» (№ 11БФ042-01), яка досліджувалася на юридичному факультеті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 

2011 р. по 31 грудня 2015 р. і «Теорія та практика адаптації України до 

законодавства ЄС» (№ 16БФ042-01), яка досліджується на юридичному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 

1 січня 2016 р. по 31 грудня 2020 р. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

визначення змісту адаптації національного трудового законодавства про 

відповідальність до законодавства Європейського Союзу. 
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Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати наступні завдання: 

 визначити поняття та ознаки відповідальності у трудовому 

праві; 

 дослідити періодизацію генезису відповідальності у трудовому 

праві; 

 з’ясувати сутність та особливості адаптації національного 

трудового законодавства про відповідальність до законодавства 

Європейського Союзу; 

 проаналізувати роль і значення джерел права Європейського 

Союзу про відповідальність у трудовому праві; 

 виокремити напрями адаптації національного законодавства про 

відповідальність до законодавства Європейського Союзу; 

 охарактеризувати шляхи адаптації національного законодавства 

про відповідальність до законодавства Європейського Союзу; 

 надати пропозиції по удосконаленню адаптації трудового 

законодавства про відповідальність до законодавства Європейського Союзу на 

основі зарубіжного досвіду. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у сфері 

юридичної відповідальності.  

Предметом дослідження є адаптація трудового законодавства про 

відповідальність до законодавства Європейського Союзу.  

Методи дослідження. Методологічною основою наукового дослідження 

є сукупність як загальних так і спеціальних методів пізнання адаптації 

національного трудового законодавства про відповідальність до законодавства 

ЄС. 

За допомогою логіко-семантичного методу проаналізовано понятійний 

апарат у сфері адаптації трудового законодавства про відповідальність до 

законодавства Європейського Союзу (пп. 1.1, 2.1, 2.2). Історичний метод 

наукового дослідження застосовано для з’ясування генезису відповідальності у 

трудовому праві (п. 1.2). Застосування системно-структурного методу надало 

можливість виявити ознаки адаптації трудового законодавства про 

відповідальність до законодавства Європейського Союзу, охарактеризувати 

роль і значення джерел права Європейського Союзу про відповідальність у 

трудовому праві, а також проаналізувати напрями адаптації національного 

законодавства про відповідальність до законодавства Європейського Союзу 

(пп. 2.1-2.3). Порівняльно-правовий метод було застосовано при розгляді 

пропозицій запозичення позитивного зарубіжного досвіду адаптації трудового 

законодавства про відповідальність до законодавства Європейського Союзу 

(п. 3.2). Загальнонаукові методи аналізу та синтезу використовувалися з метою 

формулювання власних висновків у процесі теоретичних напрацювань різних 

науковців, визначенні проблем та шляхів удосконалення адаптації 
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національного законодавства про відповідальність до законодавства 

Європейського Союзу (пп. 1.1, 2.1- 2.3, 3.1).  

Нормативною основою роботи слугують нормативно-правові акти 

національного законодавства радянського та сучасного періодів, проекти 

законів й інших нормативних документів. У дисертаційній роботі також 

вивчено міжнародні та зарубіжні джерела права про відповідальність у 

трудовому праві. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є одним із перших в Україні комплексним дисертаційним 

дослідженням адаптації національного трудового законодавства про 

відповідальність до законодавства Європейського Союзу. За результатами 

дисертаційного дослідження сформульовано основнi авторські положення, що 

виносяться на захист і які містять елементи наукової новизни. Головними з 

них є такі: 

уперше: 

– встановлено ряд проблем, пов’язаних зі здійсненням адаптації 

національного трудового законодавства про відповідальність до вимог 

законодавства ЄС, якими є: нецільове здійснення адаптації, уніфікація 

національної правової термінології відповідно до термінології ЄС, 

відсутність належного доступу громадськості до обговорення проектів 

нормативно-правових актів про відповідальність у трудовому праві, 

неоприлюднення проектів НПА у сфері трудо-правової відповідальності 

для наукової громадськості, недосконала робота наявного в Україні 

організаційно-правового механізму адаптації трудового законодавства, 

відсутність дієвого механізму імплементації чинних правових норм; 

– комплексно наведено пропозиції запозичення досвіду 

зарубіжних країн у сфері відповідальності в трудовому законодавстві, серед 

яких є наступні: необхідно передбачити на рівні внутрішнього трудового 

розпорядку положення про обов’язковість обмеження в цензурі щодо 

оголошення про застосування дисциплінарної відповідальності до 

працівника, оскільки лібералізація цього положення надасть змогу зберегти 

ділову репутацію як працiвника, так i роботодавця;  розширити тлумачення 

поняття «внутрішній трудовий розпорядок», яке станом на сьогодні не 

розкриває всієї сутності цього механізму правового регулювання трудових 

відносин між працівником та роботодавцем; удосконалити механізм 

правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку шляхом 

передбачення чіткого переліку можливих дисциплінарних стягнень, також 

підстав та механізму їх застосування; встановити обмеження розміру 

грошового стягнення в порядку матеріальної відповідальності працівників 

на законодавчому рівні, проте із можливістю регулювання цього розміру 

відшкодування, в порядку зменшення, колективним договором на 

підприємстві; перейняти досвід щодо тягаря доказування вини роботодавця 
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в бік останнього, що означатиме презумпцію вини роботодавця; 

запровадити страхування матеріальної відповідальності як працівника, так і 

роботодавця; конкретизувати чинну правову конструкцію щодо позовної 

давності про відшкодування шкоди, завданої працівникам професійним 

захворюванням; на виконання Директиви 2009/52/ЄС необхідно створити 

спеціальний державний орган, який буде відповідати за захист прав 

нелегальних працівників в Україні, що дозволить значною мірою уникнути 

зловживань з боку роботодавців; прийняти Закон України «Про трудову 

еміграцію», яким вирішити проблему нелегальних емігрантів в Україні, 

забезпечивши їм належний правовий захист та передбачену законодавством 

ЄС відповідальність для роботодавців; 

– виокремлено проблеми адаптації національного трудового 

законодавства про відповідальність до вимог законодавства Європейського 

Союзу класифіковано за критерієм етапів здійснення процесу адаптації 

національного трудового законодавства про відповідальність з 

законодавством ЄС на такі: а) етап вивчення та аналізу норм трудового права 

про відповідальність Європейського Союзу з метою встановлення їхньої 

сутності, до якого входять: проблеми визначення меж адаптації 

національного трудового законодавства про відповідальність; проблеми 

встановлення правильного змісту та суті нормативних актів ЄС; б) етап 

виявлення ступеня відповідності норм національного трудового 

законодавства про відповідальність положенням трудового законодавства 

ЄС: проблеми врахування особливостей української правової системи, а 

також соціально-економічного стану та можливостей України; проблема 

відсутності належного оприлюднення текстів проектів нормативно-правових 

актів про відповідальність в трудовому праві для доведення їх змісту до 

відома наукової громадськості; в) етап безпосереднього правотворчого 

процесу адаптації національного трудового законодавства про 

відповідальність: проблеми здійснення правильного перекладу (встановлення 

точного змісту нормативно-правових актів ЄС); проблема удосконалення 

доступу громадськості до можливості впливати на сфери та конкретні трудові 

правовідносини про відповідальність при Координаційній раді з адаптації 

національного законодавства України до законодавства  Європейського 

Союзу; проблеми врахування перспективи розвитку трудового права про 

відповідальність Європейського Союзу; проблеми удосконалення 

недосконалої юридичної техніки, що застосована до чинного трудового 

законодавства про відповідальність; проблеми здійснення наявного в Україні 

організаційно-правового механізму адаптації трудового законодавства про 

відповідальність до законодавства ЄС; г) етап правозастосування 

адаптованого трудового законодавства про відповідальність: проблеми 

правозастосування адаптованого трудового законодавства про 

відповідальність; 
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удосконалено: 

– трактування, що заходи із встановлення відповідності 

національного законодавства у сфері відповідальності суб’єктів трудових 

відносин правовій системі ЄС слід групувати за декількома ключовими 

векторами: 1) юридична відповідальність роботодавців за дії або бездіяльність, 

вчинені під час дії трудового договору (а також безпосередньо перед його 

укладенням – у випадку допущення порушень антидискримінаційного 

законодавства); 2) юридична відповідальність працівників за дії або 

бездіяльність, вчинені під час дії трудового договору; 3) положення 

колективних договорів та угод як правова підстава для притягнення до 

відповідальності за дії/бездіяльність їх сторін: а) регулювання питань 

відповідальності за трудовим договором за допомогою колективних договорів 

та угод; б) юридична відповідальність за порушення обов’язків суб’єкта за 

колективним договором чи угодою; 

– перелік специфічних ознак процесу адаптації законодавства, що 

регулює питання відповідальності за порушення законодавства про працю, 

якими є наступні: 1) адаптація законодавства про трудову відповідальність 

потребує максимального рівня встановлення відповідності; 2) належність 

більшості джерел acquis communautaire у сфері трудової відповідальності до 

hard law; 3) охоплення досліджуваними відносинами не лише відповідальності 

сторін за трудовим договором, а й за колективними угодами; 

дістали подальшого розвитку: 

– арґументація, що особливістю правової бази ЄС у сфері трудових 

відносин є її формування як за участю компетентних органів Союзу, так і з 

залученням представників реальних учасників відповідних відносин, що 

багато у чому зумовлює якість і дієвість правової бази, і в кінцевому 

результаті додатково обґрунтовує актуальність адаптаційних процесів, що 

стосуються законодавства ЄС у галузі трудового права для тих держав, у яких 

інститут взаємодії законодавчих органів з представниками суб’єктів 

соціального діалогу не розвинений чи розвинений незначним чином; 

– обґрунтування щодо потреби перейняття досвіду більшості країн-

членів ЄС щодо застосування Директиви №2009 52/ЄС та передбачення 

кримінальної відповідальності юридичних осіб порушення законодавства про 

працю, зокрема шляхом внесення змін до пункту 1 ч. 1 ст. 963 КК України та 

викладення її в наступній редакції: «вчинення її уповноваженою особою від 

імені та в інтересах юридичної особи будь–якого із злочинів, передбачених у 

статтях 172, 173, 209, 306, частинах першій і другій статті 368–3, частинах 

першій і другій статті 368–4, статтях 369 і 369–2 цього Кодексу». 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – для подальших загальних і спеціальних 

наукових досліджень, теоретичних та практичних проблем адаптації 
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національного трудового законодавства про відповідальність до законодавства 

Європейського Союзу; 

– у правотворчості – для розробки нових та внесення змін і доповнень у 

діючі нормативно-правові акти, зокрема при доопрацюванні проекту 

Трудового кодексу України та внесенні змін до КЗпП України; 

– у правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення практики 

використання положень трудового законодавства та регулювання відносин 

між державними інституціями, роботодавцями, працівниками та професійними 

спілками щодо притягнення до відповідальності і застосування трудо-

правових стягнень; 

– у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, 

зроблені в дисертації, можуть бути використані в ході наукових конференцій 

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

«Право соціального забезпечення» 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 права та науки 

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 доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а 

також були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях: 

«Пріоритетні проблеми юридичної науки: сучасний стан та перспективи 

вдосконалення» (м. Київ, 18–19 червня 2015 р.), «Пріоритетні проблеми 

реформування системи законодавства України» (м. Київ, 23–24 липня 2015 р.), 

«Теорія і практика розвитку правових інститутів»: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Київ, 10–11 березня 2016 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у шести статтях, опублікованих у наукових фахових 

виданнях України, одній статті – у науковому виданні іншої держави, а 

також у трьох тезах доповідей і повідомлень на науково-практичних 

конференціях. 

Структура дисертації складається iз вступу, трьох розділів, що логічно 

поєднані в сім підрозділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний 

обсяг дисертації становить 216 сторінок, обсяг основного тексту – 

183 сторінки. Список використаних джерел складається із 198 найменувань і 

займає 20 сторінок. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 

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

та методологічні засади дисертаційного дослідження. Сформульовано наукову 

новизну, теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а 

також зазначено про ступінь апробації результатів дослідження і наявність 

публікацій за темою дисертації. 

Розділ 1 «Загальнотеоретична характеристика відповідальності у 

трудовому праві» складається з двох підрозділів та присвячений дослідженню 

поняття та ознак відповідальності у трудовому праві, а також генезису 

відповідальності у трудовому праві. 

У підрозділі 1.1 «Поняття та ознаки відповідальності у трудовому 

праві» вказано, що основними видами відповідальності у трудовому праві є 

дисциплінарна та матеріальна. 

Встановлено, що дисциплінарна відповідальність у трудовому праві – це 

перелік заходів, що можуть бути застосовані до працівника, який перебуває в 

трудових правовідносинах з підприємством, установою, організацією, за 

порушення трудової дисципліни та невиконання або неналежне виконання 

своїх трудових обов’язків шляхом впровадження дисциплінарних санкцій; 

оцінка працівником своєї поведінки відповідно до закріпленого в нормі права 

зразка правомірної поведінки, яка є передумовою для застосування заходів 

заохочення. 

Матеріальну відповідальність у трудовому праві визначено як 

обопільну відповідальність сторін трудових правовідносин, тобто робітника 

в аспекті нанесення шкоди підприємству, установі, організації та 

роботодавця у випадку нанесення шкоди працівнику, що виникає одразу 

після безпосереднього встановлення факту правопорушення та передбачає 

відшкодування збитків. 

Ознаками відповідальності у трудовому праві за критерієм належності 

скоєних правопорушень до певного виду відповідальності є наступні: 

1) ознаки, притаманні дисциплінарній відповідальності: настання 

відповідальності за скоєння дисциплінарного проступку; визначене коло 

суб’єктів, які можуть її застосовувати; правопорушник зобов’язаний зазнати 

несприятливих заходів особистісного характеру; віковий поріг; 2) ознаки, 

притаманні матеріальній відповідальності у трудовому праві: можливість 

примусу; суб’єктний склад; невиконання обов’язків трудового договору; 

відповідальність при відсутності вини; відповідальність у залежності від 

категорії працівників; захист від безпідставного притягнення; особливий 

порядок стягнення майнової шкоди. 

У підрозділі 1.2 «Генезис відповідальності у трудовому праві» виділено 

чотири етапи генезису відповідальності у трудовому праві.  
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Перший етап становлення та розвитку відповідальності в трудовому 

праві охоплює проміжок часу з середини ХІХ ст. по 1917 рік. У цей 

історичний період українські землі входили до складу Російської імперії, а 

тому повністю регулювалися імперським законодавством, у тому числі і в 

сфері трудових відносин. Перший період розвитку трудового законодавства 

щодо відповідальності відрізнявся особливим спалахом поліпшення трудового 

положення звичайних працівників. На цьому фоні приймалися норми, які 

регулювали відповідальність роботодавця щодо неправомірних дій по 

відношенню до працівника та відносно порушення його трудових прав. Такі 

події пов’язані із скасуванням кріпацтва та поступовим набуттям трудовим 

правом статусу окремої галузі. 

Другий етап формування та розвитку відповідальності в трудовому праві 

(1917–1945 рр.) включає в себе багато історичних подій, які здійснили 

суттєвий вплив на розвиток законодавства щодо відповідальності у трудовому 

праві. По-перше, відбулося повалення монархічної влади і прихід до «керма» 

новоствореної держави робітничих рад на чолі з В.І. Леніним. По-друге, було 

прийнято в цей час одразу два КЗпП – 1918 і 1922 рр., що внесли зміни до 

тогочасного трудового законодавства про відповідальність. По-третє, 1941 

року розпочалася Велика Вітчизняна війна, і в цей визначний період 

відповідальність за порушення трудового законодавства було ще більш 

посилено. 

Третій період формування та розвитку відповідальності у трудовому 

праві (1945–1971 рр.) – це етап від моменту закінчення війни і до чергової 

кодифікації законодавства УРСР. Норми щодо відповідальності сторін 

трудових відносин широко застосовувалися тільки відносно працівників і 

регулювалися, в основному, застарілим КЗпП 1922 року. Значною мірою було 

обмежено кримінальну відповідальність у трудовому праві, яка 

встановлювалася ще в довоєнні та воєнні роки. Найпозитивнішим моментом 

стало прийняття Основ законодавства Союзу РСР та союзних республік про 

працю 1970 року, якими було закладено підґрунтя для прийняття нового 

основоположного закону в сфері праці. 

Четвертий період становлення та розвитку відповідальності у трудовому 

праві (1971 р. – сьогодення) охоплює як останні два десятиліття входження 

України до складу Радянського Союзу, так і етап після набуття незалежності 

Україною. Зауважено, що немає необхідності намагатися ставити суттєві 

відмінності між періодом до і після здобуття незалежності, оскільки з тих часів 

українське трудове право ґрунтується на нормах закону, прийнятого ще в часи 

Радянського Союзу за останньої кодифікації трудового законодавства. 

Аргументовано, що новий етап розвитку трудового законодавства в цілому та 

законодавства щодо відповідальності у трудовому праві настане після 

прийняття Трудового кодексу України, а інакше, як і раніше, доведеться 

законодавцю вносити зміни до КЗпП, який вже давно є застарілим. 
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Розділ 2 «Сутність та шляхи адаптації національного законодавства 

про відповідальність до законодавства Європейського Союзу» складається 

із трьох підрозділів та присвячений аналізу сутності і напрямів 

адаптації національного законодавства про відповідальність до 

законодавства Європейського Союзу, а також ролі та значенню джерел права 

Європейського Союзу про відповідальність у трудовому праві. 

У підрозділі 2.1 «Сутність та ознаки адаптації національного 

законодавства про відповідальність до законодавства Європейського Союзу» 

обґрунтовано, що що адаптація законодавства як процес має ряд характерних 

особливостей порівняно з іншими, спорідненими явищами: такими, наприклад, 

як процес прийняття нових нормативно-правових актів в ході реформування 

законодавства, обґрунтованого внутрішніми факторами та потребами 

відповідного суспільства, які не пов’язані або незначним чином пов’язані із 

зовнішньополітичними намірами тієї чи іншої держави. Адаптації 

законодавства в цілому притаманний комплекс ознак, який складається з  

наявності прив’язки до аcquis communautaire,  тривалості процесу, здійснення 

адаптації на основі комплексу принципів та у заздалегідь визначених сферах 

шляхом застосування різноманітних форм в рамках визначеного 

інституційного механізму. У разі глибокого дослідження процесу адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС у певній сфері (серед яких і сфера 

регулювання юридичної відповідальності за порушення законодавства про 

працю), адаптація набуває особливих рис, зумовлених специфікою предмета 

регулювання, стратегічною важливістю тієї чи іншої галузі правового 

регулювання. Такі риси можуть стосуватися глибини та обсягів адаптації, 

особливостей роботи з джерелами, характерними для відповідної галузі 

правового регулювання. Якісне практичне застосування відомостей про 

зазначені риси є запорукою досягнення цілей адаптації законодавства України 

до правової системи ЄС, які в кінцевому результаті повинні розглядатися як 

забезпечення належної реалізації та неухильного дотримання прав і законних 

інтересів людини і громадянина у міжнародному просторі. 
У підрозділі 2.2 «Особливості, роль та значення джерел права 

Європейського Союзу про відповідальність у трудовому праві» констатовано, 

що правова система ЄС, а зокрема, та її частина, що стосується регулювання 

трудових відносин, розвивається за внутрішньо обумовленими правилами і не 

є повністю підкореною пануючій міжнародно-правовій політиці з того чи 

іншого питання. Таким чином, в ході адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС у відповідній сфері можливе не лише виявлення конфлікту з 

нормами «донорської» правової системи, а і виникнення суперечностей нових 

редакцій норм з міжнародно-правовими зобов’язаннями України. Такі 

особливості правової системи ЄС демонструють не лише її унікальність, а і 

необхідність створення якісно скоординованого плану дій при впровадженні 

заходів з адаптації законодавства України до законодавства ЄС. 
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Джерела права ЄС, якими регулюються питання трудової 

відповідальності, виконують такі основні завдання: забезпечують реалізацію 

трудових прав громадян однієї держави-учасниці ЄС при набутті ними статусу 

реальних учасників правовідносин щодо притягнення до юридичної 

відповідальності за порушення трудового законодавства на території іншої 

держави-учасниці ЄС, що певною мірою спрощує переміщення спеціалістів по 

території ЄС; сприяють усуненню недоліків внутрішніх норм законодавства 

країн-учасниць ЄС за допомогою встановлення імперативних правил, рідше – 

диспозитивних (при цьому недоліки можуть бути різноплановими, а 

імперативні правила – єдині для всіх країн-учасниць); ініціюють колективне 

виконання учасниками ЄС міжнародно-правових зобов’язань у сфері 

трудового права, зокрема і прав людини загалом; слугують орієнтиром при 

обранні методів правового регулювання іншими державами, особливості 

правових систем яких допускають імплементацію норм європейського 

законодавства. 

Резюмовано, що особливості таких джерел права багато у чому 

обумовили і специфіку ролі та значення acquis communautaire у сфері трудової 

відповідальності: забезпечення існування максимально широкого простору з 

однорідно високим рівнем гарантування трудових прав осіб на території всіх 

держав-учасниць ЄС шляхом удосконалення внутрішнього законодавства ЄС, 

сприяння колективній реалізації учасниками ЄС міжнародно-правових 

зобов’язань у сфері трудового права, а також створення позитивних тенденцій 

у підходах до правового регулювання питань трудової відповідальності для 

подальшого їх залучення іншими державами. 

У підрозділі 2.3 «Напрями адаптації національного законодавства про 

трудову відповідальність до законодавства Європейського Союзу» зазначено, 

що реформування правової системи України, утворення, розвиток та 

оформлення якої у сучасному вигляді тривало протягом десятиліть, є 

процесом, який вимагає вжиття цілого комплексу заходів для здійснення 

максимально ефективного з правової точки зору та комфортного для учасників 

суспільних відносин переходу до нового рівня правового регулювання 

визначених галузей правовідносин, до яких, зокрема, належать і відносини із 

застосування заходів трудової відповідальності. 

Запропоновано доповнити проект Трудового кодексу України статтею 

«Відповідальність роботодавця за порушення вимог щодо заборони 

дискримінації» наступного змісту: «1. Роботодавець зобов’язаний у повному 

обсязі відшкодувати моральну та матеріальну шкоду, заподіяну працівникові 

власними діями або бездіяльністю, які порушують права працівника, що 

випливають із положень чинного законодавства України про заборону 

дискримінації». 

Зауважено, що питання відповідальності працівників у законодавстві ЄС 

практично повністю віднесені до сфери компетенції держав-учасниць, 
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оскільки у зв’язку з тим, що в законодавстві ЄС переважають норми у сфері 

охорони праці, де більшість обов’язків покладена на роботодавців, цілком 

природною є і значна різниця у кількості норм щодо відповідальності 

роботодавців та відповідальності працівників. 

Підсумовано, що незважаючи на відсутність нагальної необхідності в 

адаптації законодавства із досліджуваного питання до норм ЄС у зв’язку 

із сумісністю національного і європейського правового регулювання 

правовідносин трудової відповідальності, існує потреба у внутрішньому 

реформуванні окремих положень законодавства (зокрема, щодо 

конкретних санкцій за порушення обов’язків сторін за колективним 

договором) у відповідності до загальних принципів права ЄС.  

Розділ 3 «Вдосконалення адаптації національного законодавства про 

відповідальність до законодавства Європейського Союзу» складається із 

двох підрозділів та присвячений дослідженню оптимізації адаптації 

національного законодавства про відповідальність до законодавства 

Європейського Союзу, а також позитивного зарубіжного досвіду в даній сфері 

для запровадження в Українi. 

У підрозділі 3.1 «Оптимізація адаптації національного 

законодавства про відповідальність до законодавства Європейського 

Союзу» відмічено, що шляхами вирішення проблем застосування 

адаптованого трудового законодавства про відповідальність є такі: 

безпосереднє їх застосування уповноваженими органами при здійсненні 

повноважень; використання правозастосовної практики національних 

судів; прийняття відповідних роз’яснень уповноваженими органами, 

зокрема, профільним міністерством, Верховним Судом України та іншими 

судами України; безпосереднє застосування директив ЄС, згідно з якими 

здійснюється адаптація. 

Конкретизовано, що для повноцінної адаптації національного трудового 

законодавства про відповідальність з законодавством Європейського Союзу 

варто створити громадську раду при Координаційній раді з адаптації 

національного законодавства України до законодавства  Європейського 

Союзу, до якої входитимуть представники громадських об’єднань з правом 

дорадчого голосу, що дозволить всебічно врахувати готовність українського 

суспільства до адаптації тієї чи іншої норми трудового законодавства 

Європейського Союзу. 

Наголошено, що важливим є передбачити на законодавчому рівні 

обов’язок компетентних органів оприлюднювати проекти нормативно-

правових актів про відповідальність в трудовому праві за 3 місяці до 

планового законодавчого закріплення, що надасть можливість громадськості 

та, зокрема, науковцям вчасно дослідити дані проекти та внести необхідні 

корективи, що дозволить уникнути негативних законодавчих, економічних, а 

також суспільних та соціальних наслідків. 
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У підрозділі 3.2 «Зарубіжний досвід адаптації національного 

законодавства про відповідальність до законодавства Європейського Союзу» 

зазначено, що, запозичивши досвід Австрії, потрібно передбачити на рівні 

внутрішнього трудового розпорядку положення про обов’язковість обмеження 

в цензурі щодо оголошення про застосування дисциплінарної відповідальності 

до працівника, оскільки лібералізація цього положення надасть змогу зберегти 

ділову репутацію як працiвника, так i роботодавця. 

Обґрунтовано доцільність запозичення досвіду Франції, Великобританії 

та інших країн ЄС щодо розширення тлумачення поняття «внутрішній 

трудовий розпорядок», яке станом на сьогодні не розкриває всієї сутності 

цього механізму правового регулювання трудових відносин між працівником 

та роботодавцем. 

Варто наслідувати досвід Франції та передбачити адміністративну 

відповідальність за невиплату заробітної плати нерезиденту з обов’язком 

протягом встановленого строку здійснити таку виплату з можливою 

компенсацією для працівника. Також за повторне вчинення такого 

правопорушення чи щодо декількох осіб необхідно передбачити кримінальну 

відповідальність для роботодавця. 

Зауважено, що треба вдосконалити механізм правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку шляхом передбачення чіткого переліку 

можливим дисциплінарних стягнень, також підстав та механізму їх 

застосування, що надасть прозорості трудовим правовідносинам між 

працівником та роботодавцем, а також допоможе імплементувати вимоги 

Директив ЄС. 

Запропоновано перейняти досвід Італії та встановити обмеження розміру 

грошового стягнення в порядку матеріальної відповідальності працівників на 

законодавчому рівні, проте із можливістю регулювання цього розміру 

відшкодування, в порядку зменшення, колективним договором на 

підприємстві.  

Звернено увагу, що варто перейняти досвід європейських країн щодо 

тягаря доказування вини роботодавця в бік останнього, що означатиме 

презумпцію вини роботодавця. Підкреслено, що слід застосувати досвід 

країн Європейського Союзу щодо страхування матеріальної 

відповідальності як працівника так і роботодавця. Зокрема, професійних 

ризиків у приватних страховиків або введення обов’язкового державного 

страхування працівників від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань, це зокрема, страхування нещасних випадків на 

виробництві. Потрібно конкретизувати чинну правову конструкцію щодо 

позовної давності про відшкодування шкоди завданої працівникам 

професійним захворюванням. Зокрема передбачити, що строк позовної 

давності починає свій перебіг з моменту, коли працівник дізнався про своє 

захворювання. 
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Необхідно запозичити досвід Німеччини та прийняти Закон України 

«Про трудову еміграцію», яким вирішити проблему нелегальних емігрантів в 

Україні, забезпечивши їм належний правовий захист та передбачену 

законодавством ЄС відповідальність для роботодавців. 

Аргументовано раціональність запозичення досвіду Люксембургу щодо 

удосконалення процесу адаптації національного трудового законодавства про 

відповідальність до законодавства Європейського Союзу шляхом введення 

кримінальної відповідальності в наступних випадках: повторне, протягом 

року, порушення трудового законодавства щодо порядку надання відпусток, 

щодо відмови у прийнятті на роботу та щодо інших порушень трудового 

законодавства; створення особливо експлуататорських умов праці для 

працівників; завідомо незаконне використання найманої праці осіб, що є 

жертвами торгівлі людьми; незаконний прийом неповнолітніх осіб на роботу 

та їх незаконне звільнення. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

нове вирішення наукового завдання, яке полягало в тому, щоб на підставі 

вивчення загальновизнаних міжнародних стандартів, чинного національного й 

зарубіжного законодавства внести конкретні наукові рекомендації з 

удосконалення національного трудового законодавства про відповідальність 

до законодавства ЄС. За результатами дослідження сформульовано 

нижченаведені основні висновки. 

1. Відповідальність у трудовому праві – це правовий засіб забезпечення 

відповідної поведінки людей в умовах трудових правовідносин, що передбачає 

як попередження можливих правопорушень, так і покарання за їх здійснення 

відповідно до чинного трудового законодавства, а також наявність 

усвідомлення відповідного переліку правомірних дій, які повинен виконувати 

кожен суб’єкт трудових відносин у рамках своїх повноважень. 

2. Етапізація становлення та розвитку відповідальності у трудовому 

праві складається з наступних періодів: 1) середина ХІХ ст. – 1917 р. У цей 

історичний період українські землі входили до складу Російської імперії, а 

отже, повністю регулювалися імперським законодавством, у тому числі і в 

сфері відповідальності за порушення трудового права; 2) 1917–1945 роки – 

період значного покращення становища робітничого класу, причиною цього 

став прихід до влади більшовиків, які намагалися провести робітничу 

революцію і долучити до управління як підприємствами, так і державою 

робітниче населення країни. На цьому етапі починає розвиватися 

законодавство про відповідальність; 3) 1945–1971 роки – складний 

поствоєнний період, коли сфера трудових відносин потребувала значного 

реформування. Норми щодо відповідальності сторін трудових відносин 
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широко застосовувались тільки відносно працівників і регулювалися, в 

основному, застарілим КЗпП 1922 року; 4) 1971 р. – сьогодення – охоплює 

період двох останніх десятиліть входження України до складу Радянського 

Союзу та етап після набуття незалежності Україною, коли законодавство про 

відповідальність у трудовому праві вийшло на новий рівень розвитку. 

3. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС у сфері 

відповідальності за порушення законодавства про працю є взаємоузгодженим, 

науково, практично та ідеологічно обґрунтованим процесом зміни чинного 

законодавства, а також створення та прийняття нових нормативно-правових 

актів та наступного контролю за їх належною реалізацією з метою задоволення 

вимог, що ставляться до членів ЄС в частині відповідності національного 

правового регулювання аcquis communautaire ЄС у сфері правових відносин, 

якими охоплюються питання застосування юридичної відповідальності за 

порушення законодавства у сфері праці до всіх учасників трудових відносин. 

4. Джерела права, які є елементами acquis communautaire ЄС у сфері 

відносин щодо застосування відповідальності у трудовому праві, наділені 

рядом наступних унікальних особливостей: побудова acquis communautaire, що 

регулюють питання трудової відповідальності, у відповідності до загальної 

ієрархії джерел права ЄС; наявність власної системи стандартів, поєднаної із 

широкою імплементацією міжнародно-правових норм; специфічність процесу 

впровадження норм, що містяться у джерелах, у національну правозастосовну 

практику; особливий характер викладення норм, що стосуються правового 

регулювання трудової відповідальності. 

5. Першим із напрямів є вдосконалення законодавства про 

відповідальність роботодавців за трудовим договором, оскільки саме ця 

категорія суб’єктів трудових правовідносин наділена максимальною кількістю 

обов’язків щодо створення та підтримання належних умов праці. Положення 

європейського законодавства, що регулюють питання трудової 

відповідальності роботодавців (а відтак і заходи щодо імплементації цих норм 

у правову систему України), спрямовані водночас на виключення юридичної 

відповідальності роботодавців у випадках, коли може існувати формальна 

невідповідність діяльності роботодавця із забезпечення умов праці вимогам 

законодавства, яка не спричиняє порушення прав працівників, а також на 

гарантування ефективної та негайної відповідальності роботодавця у випадках, 

коли має місце істотне порушення прав працівників. Наступний напрям 

адаптації правової системи полягає у реформуванні законодавства про трудову 

відповідальність працівників і охоплює собою заходи з ефективного розподілу 

обов’язків між працівниками, а також виключення зі сфери відповідальності 

певних видів дії чи бездіяльності, які, хоч і порушують деякі вимоги 

законодавства, проте спрямовані на попередження негативних наслідків 

неправомірних рішень роботодавця. Останній і найбільш перспективний з 

позиції вирішення системних проблем трудових правовідносин напрям 
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адаптації законодавства пов’язаний із внесенням змін до правових актів у 

сфері регулювання колективно-договірного способу регулювання взаємних 

прав та обов’язків,  особливо із підвищенням відповідальності за порушення, 

допущені в процесі укладення та виконання колективних договорів та угод. 

6. Визначено, що на проблему удосконалення національного трудового 

законодавства про відповідальність до законодавства ЄС необхідно дивитися 

комплексно, а тому необхідно здійснити наступні дії: а) прийняти єдиний 

нормативно-правовий акт – Трудовий кодекс України, що комплексно 

вирішить питання існування значної кількості нормативно-правових актів, що 

часто по-різному регулюють одні й ті ж трудові відносини, а також усуне 

дублювання норм трудового законодавства про відповідальність у кількох 

нормативних актах; б) переглянути значну кількість нормативно-правових 

актів, що не відповідають сучасним реаліям та необхідності суспільства; 

в) адаптувати національне трудове законодавство про відповідальність до 

законодавства ЄС шляхом розширення і активізації наукових досліджень з цієї 

проблематики та впровадження їх результатів у реальну  практику; 

г) здійснити дослідження науковцями правозастосовної практики 

Європейського суду з прав людини, що допоможе уникнути можливих 

недоліків юридичної техніки при здійснення адаптації національного 

трудового законодавства про відповідальність до вимог ЄС. 

7. Варто врахувати досвід зарубіжних країн та адаптувати національне 

трудове законодавство про відповідальність до Директиви №2009 52/ЄС. 

Зокрема, потрібно доповнити Кримінальний кодекс України статтею 1721, 

диспозиція якої повинна бути зазначена наступним чином: «Грубе порушення 

законодавства про працю юридичною особою, якщо це порушення носить 

тривалий або повторюваний характер, пов’язане з незаконною роботою 

неповнолітнього або з одночасною роботою значної кількості громадян третіх 

країн за їх незаконного перебування, супроводжується особливо 

експлуататорськими умовами праці чи скоєно роботодавцем, який, хоча і не 

звинувачувався у вчиненні та не засуджувався за вчинення злочину, 

встановленого відповідно до Рамкового Рішення 2002/629/ЮВС, але 

використовує працю або послуги громадянина третьої країни за його 

незаконного перебування, знаючи про те, що ця особа є жертвою торгівлі 

людьми». 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено системному та ґрунтовному аналізу адаптації 

національного трудового законодавства про відповідальність до законодавства 

Європейського Союзу. У роботі досліджено правову природу відповідальності 

у трудовому праві, проаналізовано ретроспективу становлення та розвитку 

відповідальності у трудовому праві. 

З’ясовано сутність та особливості адаптації національного законодавства 

про відповідальність до законодавства Європейського Союзу. Здійснено 

теоретико-правову характеристику джерел права Європейського Союзу про 

відповідальність у трудовому праві. Виокремлено напрями адаптації 

національного законодавства про відповідальність до законодавства 

Європейського Союзу і розкрито їх зміст. 

Встановлено пропозиції удосконалення адаптації національного 

законодавства про відповідальність до законодавства Європейського Союзу. 

Сформовано напрями запозичення позитивного зарубіжного досвіду у 

досліджуваній сфері. 

Ключові слова: праця, національне трудове законодавство, 

відповідальність у трудовому праві, законодавство Європейського Союзу, 

адаптація, працівник, роботодавець. 
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Галицка Д.С. Адаптация национального трудового 

законодательства об ответственности к законодательству Европейского 

Союза. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального 

обеспечения. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

Диссертация посвящена системному и обстоятельному анализу 

адаптации национального трудового законодательства об ответственности к 

законодательству Европейского Союза. В работе исследовано правовую 

природу ответственности в трудовом праве, проанализировано ретроспективу 

становления и развития ответственности в трудовом праве. 

Определено, что ответственность в трудовом праве – это правовое 

средство обеспечения соответствующего поведения людей в условиях 

трудовых правоотношений, предусматривающее как предупреждение 

возможных правонарушений, так и наказания за их совершение в соответствии 

с действующим трудовым законодательством, а также наличие осознания 
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соответствующего перечня правомерных действий, которые должен 

выполнять каждый субъект трудовых отношений в рамках своих полномочий. 

Обосновано, что адаптация законодательства Украины к 

законодательству ЕС в сфере ответственности за нарушение законодательства 

о труде является взаимосогласованным, научно, практически и идеологически 

обоснованным процессом изменения действующего законодательства, а также 

создания и принятия новых нормативно-правовых актов и последующего 

контроля за их надлежащей реализацией с целью удовлетворения требований, 

предъявляемых к членам ЕС в части соответствия национального правового 

регулирования аcquis communautaire ЕС в сфере правовых отношений, 

которыми охватываются вопросы применения юридической ответственности 

за нарушение законодательства в сфере труда ко всем участникам трудовых 

отношений. 

Установлено следующие специфические признаки процесса адаптации 

законодательства, регулирующего вопросы ответственности за нарушение 

законодательства о труде: 1) адаптация законодательства о трудовой 

ответственности требует максимального уровня установления соответствия; 

2) принадлежность большинства источников acquis communautaire к сфере 

трудовой ответственности в hard law; 3) охват исследуемыми отношениями не 

только ответственности сторон по трудовому договору, но и по коллективным 

договорам. 

Осуществлено теоретико-правовую характеристику источников права 

Европейского Союза об ответственности в трудовом праве. Выделены 

направления адаптации национального законодательства об ответственности к 

законодательству Европейского Союза и раскрыто их содержание. 

Установлено предложения усовершенствования адаптации 

национального законодательства об ответственности к законодательству 

Европейского Союза. Сформированы направления заимствования 

положительного зарубежного опыта в исследуемой сфере. 

Ключевые слова: труд, национальное трудовое законодательство, 

ответственность в трудовом праве, законодательство Европейского Союза, 

адаптация, работник, работодатель. 
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Halytska D. S. Adaptation of national labor legislation on liability to the 

European Union. – The manuscript. 

The dissertation for the degree of the candidate of legal sciences, speciality 

12.00.05 – labour law; social security law. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The thesis is devoted to systematic and thorough analysis of the adaptation of 

national labor legislation on liability to the European Union. In this work examined 
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the legal nature of liability in labor law, made retrospective analysis of formation 

and development responsibility in labor law. 

Disclosed the essence and peculiarities of adaptation of national legislation on 

liability to the European Union. Explored theoretical description of the legal sources 

of European Union law on liability in labor law. Determined areas of adaptation of 

national legislation on liability to the European Union and disclosed their content. 

Established proposals improving the adaptation of national legislation on 

liability to the European Union. Formed ways of adoption positive foreign 

experience in the study area. 

Key words: labour, domestic labor legislation, responsibility in labor law, 

legislation of the European Union, adaptation, employee, employer. 
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