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АНОТАЦІЯ 

 

Галицька Д.С. Адаптація національного трудового законодавства про 

відповідальність до законодавства Європейського Союзу. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України; Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. – Київ, 2017. 

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.  

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. 

Узагальнено, що матеріальна відповідальність у трудовому праві – це 

обопільна відповідальність сторін трудових правовідносин, робітника в 

аспекті нанесення шкоди підприємству, установі, організації та роботодавця 

у випадку нанесення шкоди працівнику, що передбачає відшкодування 

збитків, яка виникає одразу після безпосереднього встановлення факту 

правопорушення. 



3 

Досліджено, що 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. 

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. 

Доведено, що процес адаптації національного законодавства про 

відповідальність до законодавства Європейського Союзу переслідує 

одночасно дві мети: запозичення позитивного, теоретично та практично 

обґрунтованого досвіду якісного регулювання різноманітних груп відносин, а 

також досягнення рівня відповідності правовій системі Європейського 

Союзу, який буде визнаний достатнім для підвищення рівня взаємодії з 

європейською спільнотою. 

Арґументовано, що 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 
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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. 

З’ясовано, що 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.  

Обґрунтовано, 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; 
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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. 

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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ANNOTATION 

Halytska D. S. Adaptation of national labor legislation on liability to the 

European Union. – The qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of the Candidate of Law in 

specialty 12.00.05 – labor law; social security law. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine; Taras 

Shevchenko National University of Kyiv – Kyiv, 2017. 

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 the legal nature of liability in labor law, made retrospective analysis of 

formation and development responsibility in labor law. 

It has been established that disciplinary responsibility in labor law is a list of 

measures that can be applied to an employee who is in labor relations with the 

enterprise, institution, organization, for violation of labor discipline and failure or 

improper fulfillment of his labor duties by introducing disciplinary sanctions; an 

employee's assessment of his behavior in accordance with the law of law, which is 

enshrined in the norm, which is a prerequisite for the application of incentive 

measures. 

It is generalized that the material liability in labor law is a mutual 

responsibility of the parties to labor relations, the worker in the aspect of causing 

damage to the enterprise, institution, organization and employer in case of causing 

damage to the employee, which provides compensation for losses that arises 

immediately after the direct establishment of the offense. 

It was investigated that the signs of responsibility in labor law for the 

criterion of belonging of the committed offenses to a certain type of responsibility 

are as follows: 1) signs inherent in disciplinary liability: the occurrence of liability 

for the commission of a disciplinary offense; a certain circle of subjects that can 

apply it; the offender must undergo adverse personal measures; age threshold; 2) 

signs inherent in material liability in labor law: the possibility of coercion; 

subjective composition; failure to fulfill the obligations of an employment contract; 
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responsibility in the absence of guilt; responsibility depending on the category of 

employees; protection from groundless attraction; special procedure for collecting 

property damage. 

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. 

It is proved that the process of adaptation of the national legislation on 

accountability to the legislation of the European Union pursues simultaneously two 

goals: borrowing positive, theoretically and practically substantiated experience of 

qualitative regulation of various groups of relations, and also achieving a level of 

compliance with the legal system of the European Union, which will be considered 

sufficient to increase the level of interaction with the European community. 

It is argued that the adaptation of the legislation as a whole is characterized 

by a set of features, which consists of the presence of an anchor to the acquis 

communautaire, the length of the process, the implementation of adaptation on the 

basis of a set of principles and in predefined areas through the application of 

various forms within a defined institutional mechanism. In the case of an in-depth 

study of the process of adaptation of Ukrainian legislation to EU legislation in a 

particular area (including the scope of regulation of legal liability for violation of 

labor legislation), adaptation acquires special features due to the specifics of the 

subject of regulation, the strategic importance of one or another field of legal 

regulation. Such features may relate to the depth and scope of adaptation, the 

particularities of working with sources specific to the relevant field of legal 

regulation. Qualitative practical application of the information about these features 

is the key to achieving the goals of adaptation of Ukrainian legislation to the EU 

legal system, which ultimately should be considered as ensuring proper 

implementation and strict observance of the rights and legitimate interests of man 

and citizen in the international space. 
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It is revealed that the EU law sources regulating issues of labor 

responsibility fulfill the following main tasks: ensure the realization of labor rights 

of citizens of one EU member state upon obtaining them the status of real 

participants in legal relations regarding bringing to legal liability for violations of 

labor laws in the territory of another state - the EU member state, which, to a 

certain extent, simplifies the movement of specialists on the territory of the EU; 

contribute to the elimination of shortcomings in the domestic law of the EU 

member states through the establishment of imperative rules, rarely - dispositive 

(with the disadvantages can be diverse, and imperative rules are the same for all 

participating countries); initiate collective fulfillment by the EU members of 

international legal obligations in the field of labor law, including human rights in 

general; serve as a benchmark for the choice of methods of legal regulation by 

other states, the peculiarities of which legal systems permit the implementation of 

the norms of European legislation. 

It is substantiated that the ways of solving problems of application of 

adapted labor legislation on liability are as follows: their direct application by the 

authorized bodies in the exercise of their powers; use of law enforcement practices 

of national courts; the adoption of appropriate clarifications by the competent 

authorities, in particular, the profile ministry, the Supreme Court of Ukraine and 

other courts of Ukraine; direct application of the EU directives under which 

adaptation is made. 

Specifies that for the full adaptation of the national labor legislation on 

liability with the legislation of the European Union it is necessary to create a public 

council at the Coordination Council for the Adaptation of the National Legislation 

of Ukraine to the legislation of the European Union, which will include 

representatives of public associations with the right of an advisory vote, which will 

allow comprehensively to take into account readiness Ukrainian society to adapt to 

one or another norm of the European Union labor laws. 
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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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ВСТУП 

 

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 
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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 

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, 
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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. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати наступні завдання: 

− визначити поняття та ознаки відповідальності у трудовому 

праві; 
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− 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 
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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 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 
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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 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 
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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 
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правозастосування адаптованого трудового законодавства про 

відповідальність: проблеми правозастосування адаптованого трудового 

законодавства про відповідальність; 

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 
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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 

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 
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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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РОЗДІЛ 1. 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ 

 

1.1 Поняття та ознаки відповідальності у трудовому праві 

 

Гостроти та актуальності дослідженню поняття та ознак відповідальності 

у трудовому праві додає те, що загальноприйнятного, компромісного 

визначення дисциплінарної та матеріальної відповідальності досі не надано. 

З метою заповнення цих прогалин у трудовому праві ми проведемо 

дослідження дисциплінарної і матеріальної відповідальності і спробуємо 

виявити в них наявність не лише негативного, а й позитивного аспекту та на 

підставі цього вивести найбільш повне визначення цих видів 

відповідальності. Незважаючи на ґрунтовні дослідження трудоправової 

відповідальності, на жаль, питання ознак дисциплінарної та матеріальної 

відповідальності або незаслужено взагалі залишаються поза увагою вчених 

трудовиків, або досліджуються дуже поверхнево, а тому потребують 

ретельного вивчення. 

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 вчених. Серед вчених трудового 

права радянського періоду значну увагу даній проблематиці приділяли 

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

Т. Барабаша, Е. С. Белінський, М. І. Данченка, Є. О. Кленова, Р. З. Лівшиця, 

В. Г. Малова, А. Р. Мацюк, В. І. Нікітінський, О. І. Процевський, А. В. 

П’ятакова, З. К. Симорота, В. М.Смирнова, П. Р. Стависький, Л. О. 
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Сироватський, Г. І. Чанишева та ін. За часів української незалежності 

проблеми матеріальної відповідальності в трудовому праві вивчали В. С. 

Венедиктов, І. В. Зуб, Д. О. Карпенко, В. І.Прокопенко, В. Г. Ротань, М. П. 

Стадник, Л. І. Суровська, Н. М. Хуторян, І. В. Лазор, В. В. Форманюк та ін.  

Наявна кількість наукових досліджень та той факт, що до переліку 

зазначених авторів з кожним роком долучаються все більше нових науковців 

свідчить про актуальність даної тематики. Ми, зі свого боку, налаштовані 

долучитися до числа дослідників даної проблематики та спробувати 

досконально вивчити проблеми визначення поняття та ознак 

відповідальності у трудовому праві шляхом ґрунтовного наукового 

дослідження. 

Необхідною умовою будь-якого наукового аналізу є правильне 

визначення вихідних понять. «Наукові визначення відіграють велику роль в 

правознавстві і практичному житті. Вони мають важливе теоретичне 

значення в процесі пізнання даної конкретної галузі права, створення 

постійного капіталу галузі правознавства, – вказує К. С. Бельский. – 

Визначення розвиває поняття, розгортає його зміст, вводить в саму його суть. 

Це коротке пояснення, що має вищу якісну цінність». Поняття являють 

собою логічні узагальнення, які відображають найбільш значущі, стійкі 

властивості і ознаки, які складають в сукупності якісну визначеність явищ і 

процесів дійсності [1, с. 20].  

Для дослідження поняття та ознак відповідальності у трудовому праві, 

виявлення її особливостей та специфіки, вважаємо за доцільне уточнити, що 

саме прийнято розуміти під терміном «юридична відповідальність». Це 

дозволить виділити відмінні ознаки трудоправової відповідальності як 

різновиду юридичної відповідальності за порушення трудового 

законодавства, розкрити її природу і призначення як правового явища у 

трудовому праві.  

У теорії права найбільш поширено вузьке розуміння юридичної 

відповідальності, яке зводиться до її визначення як обов’язку нести 
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несприятливі наслідки, зазнати певні обмеження і позбавлення для винного 

суб’єкта в разі вчинення ним протиправного діяння. Прибічники такої 

позиції розглядають юридичну відповідальність як завжди «негативну», яка 

настає внаслідок вчинення правопорушення і тягне за собою застосування до 

правопорушника правообмежуючих заходів, оскільки, на їх думку, в 

позитивному її розумінні втрачається основне призначення юридичної 

відповідальності, вноситься плутанина у понятійно-категоріальний апарат 

юридичної науки, що призводить до змішання категорій права, соціології та 

філософії [2, с. 183-188]. Введення поняття позитивної юридичної 

відповідальності людини вносить нечіткість у термінологію: 

відповідальністю називають і юридичний обов’язок вчинити передбачені 

законом дії і юридичні наслідки невиконання цього обов’язку [3, c. 7]. Все 

зводиться до того, що відповідальність виступає головним чином як належне 

(відповідальне) ставлення особи до своїх функціональних обов’язків, 

добросовісне, успішне їх виконання і в цьому випадку, має місце заміна 

понять «відповідальність» та «виконання повноважень», що нівелює сутність 

юридичної відповідальності [4, с. 166]. Підтримуємо останню позицію і 

додамо, що завжди потрібно дотримуватися встановлених кордонів при 

формулюванні понять, адже досить легко можна перейти межу і вивести 

зазначену дефініцію за рамки встановленого розуміння. Пропонуючи 

авторську позицію, потрібно наводити чітку аргументацію власного бачення 

певної категорії, щоб уникати розвитку псевдодумок в науковій спільноті.  

З часом почала помічатися течія вчених, які намагалися розширити 

розуміння юридичної відповідальності: не тільки в традиційному 

ретроспективному (негативному), але і в проспективному (позитивному) 

аспекті. Прихильники такої позиції (Б. Т. Базилев, І. Е. Звечаровский, В. М. 

Кудрявцев, О. А. Лукашева, Б. Л. Назаров, П. О. Недбайло, А. С. Шабуров та 

ін.) виділяють другу складову – позитивну відповідальність, виражену в 

обов’язку сумлінно реалізовувати визначену правом діяльність. Вона 

включає і усвідомлення правової поведінки в правовій сфері, її наслідків і 
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соціальної значущості (почуття обов’язку); це і громадське ставлення, що 

характеризує взаємозв’язок, взаємозалежність індивіда та суспільства; це і 

обов’язок суб’єкта права діяти в рамках правових приписів, і негативну 

відповідальність, яка настає у вигляді несприятливих наслідків за 

невиконання покладених функцій [5, с. 302]. Як бачимо, науковці виводять 

універсальний критерій поділу відповідальності на позитивну і негативну. На 

нашу думку, відповідальність, яка є позитивною для однієї сторони 

правовідносин може бути негативною для іншої, особливо це стосується 

галузі трудового права.  

Поряд з цим, окремими авторами заперечується як вузьке трактування 

юридичної відповідальності, яке фактично зводиться лише до несприятливих 

наслідків для винного суб’єкта, так і позиція, що припускає наявність, так 

званої, «позитивної» відповідальності, на їхню думку, по суті, розмиваючої 

призначення відповідальності як одного з ефективних регуляторів поведінки. 

Так, М. А. Краснов пропонує розглядати юридичну відповідальність як такий 

правовий зв’язок між двома сторонами, при якому одна з них (суб’єкт 

відповідальності) зобов’язана відповідати очікуваній моделі поведінки, а 

інша сторона (інстанція відповідальності) оцінює цю відповідність і у 

випадку негативної оцінки певним чином реагує на порушення [6, с. 22]. У 

такій позиції деякі правознавці вбачають спробу відбити в загальному 

понятті сутність двох аспектів відповідальності, що «не усуває наявні 

прогалини в теорії відповідальності, а навпаки, створює неадекватне 

уявлення про сутність досліджуваного правового явища» [7, с. 7]. На нашу 

думку, спроба надати комплексне визначення відповідальності є не зовсім 

вдалою і створює змішування одразу кількох аспектів, тому з останньою 

позицією М. Д. Шиндяпіної  погоджуємось. З іншого боку, вважаємо, що 

правова наука все ж потребує визначення комплексного поняття 

відповідальності, але такого, в якому буде враховано і чітко викладено всі 

ключові складові відповідальності як правового феномена. 
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Однак, не зважаючи на нашу попередню позицію вважаємо, що різні 

точки зору на юридичну відповідальність мають право на існування, бо вони, 

як вірно зауважує Р. К. Русінов, відображають реальні громадські процеси у 

сфері правового регулювання, складність, багатоаспектність відповідальності 

як соціально-правового явища. Більш того, вони не виключають можливості 

виявлення загальних сутнісних (або обов’язкових) ознак юридичної 

відповідальності [8, c. 308]. Підтримуємо позицію вченої  і додамо, що чим 

більше існує наукових позицій щодо конкретної правової категорії, тим 

більший спектр вражень вона виражає, а щоб не заплутатися в цьому 

науковому «лабіринті» потрібно, щоб законодавець закріплював конкретні 

поняття в законодавстві.  

Дискусійність відзначається і в визначенні галузевої юридичної 

відповідальності, яка будується на означених вище загальнотеоретичних 

розробках і, перш за все, в характеристиці найбільш традиційних, 

загальноприйнятих видів юридичної відповідальності, серед яких особливе 

місце належить відповідальності у трудовому законодавстві. 

Відповідальність за трудовим законодавством – окремий вид юридичної 

відповідальності, яка полягає у передбаченому нормами трудового права 

обов’язку працівника відповідати за вчинене трудове правопорушення і 

зазнати відповідних санкцій [9, с. 411]. Вважаємо, що запропонована 

дефініція є досить лаконічною і відображає всі найбільш суттєві ознаки 

притаманні відповідальності у трудовому праві. Г. І. Чанишева наголошує на 

тому, що підставою такої відповідальності є трудове правопорушення – 

винне протиправне діяння, яке полягає у невиконанні або порушенні 

трудових обов’язків працівником. Воно складається з двох різновидів: 

дисциплінарного проступку і трудового майнового правопорушення. 

Загальним для обох видів є недотримання саме трудових обов’язків 

працівником. Однак особливості кожного із зазначених правопорушень 

зумовлюють застосування двох видів відповідальності у сфері трудового 

права – дисциплінарної і матеріальної [10, с. 174]. На нашу думку, 
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відповідальність у трудовому праві взагалі досить мало розглядають як 

комплексне поняття, а частіше в аспекті дисциплінарної  та матеріальної 

відповідальності, однак поєднання цих двох понять уособлює в собі загальну 

відповідальність в трудовому праві. 

Продовжуючи розвиток попередньої думки Г. І. Чанишевої, наведемо 

класичні визначення дисциплінарного проступку та трудового майнового 

проступку, щоб розуміти межу між матеріальною та дисциплінарною 

відповідальністю. Так, у трудовому законодавстві не міститься закріпленого 

поняття дисциплінарного проступку, однак його можна знайти у науці 

трудового права. Найбільш ґрунтовне визначення дисциплінарного 

проступку запропоновано вченими М. І. Іншиним, В. І. Щербиною та І. М. 

Вагановою. На їхню думку, дисциплінарний проступок – це протиправне, 

винне (умисне або необережне) діяння (дія чи бездіяльність) працівника, що 

посягає на встановлений правовий порядок взаємовідносин із роботодавцем 

шляхом невиконання або неналежного виконання працівником своїх 

трудових обов’язків, зловживання або перевищення прав, порушення заборон 

чи обмежень [11, с. 89]. На наш погляд, запропоноване науковцями 

визначення включає всі основні складові, які притаманні дисциплінарному 

проступку, а тому пропонуємо його закріпити у редакції Трудового  Кодексу 

України. 

Трудове майнове правопорушення – це винне, протиправне діяння 

працівника, вчинене під час виконання трудової функції, яке порушує його 

трудові обов'язки, тягне за собою майнову шкоду для роботодавця і 

обумовлює застосування майнових санкцій, передбачених нормами 

трудового права [12, с. 191]. Як і у випадку із попереднім визначенням, варто 

погодитися із даною науковою позицією, адже в ній чітко та структуровано 

розкрито сутність поняття трудового майнового правопорушення. Єдиним 

моментом, який створює неоднозначність стосовно наведеної дефініціє є те, 

що конкретно не перелічено норми трудового законодавства відносно 

відповідальності за відповідні діяння. 
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Досить високопрофесійне визначення поняття юридична 

відповідальність у трудовому праві наводить М. І. Іншин, вказуючи, що 

передбачений нормами трудового права і забезпечуваний у необхідних 

випадках заходами з його реалізації особливий правовий стан 

правопорушника і уповноваженої особи, що реалізується в охоронних 

правовідносинах і виявляється в обов’язку правопорушника, незалежно від 

його бажання дати звіт про свої неправомірні дії і зазнати обмежень, 

встановлених санкцією, а також у праві уповноваженої особи вимагати звіту 

щодо неправомірної поведінки і застосувати у необхідних випадках санкції 

[11, с. 47]. Відповідно до трудового законодавства, заходи юридичної 

відповідальності спрямовано, перш за все, на запобігання суспільно-

небезпечним діянням проти встановленого правопорядку та усунення їхніх 

шкідливих наслідків. У трудовому праві, з одного боку, їх використовують 

переважно для профілактики трудових правопорушень; в другому – для 

захисту майна роботодавця від небезпеки фізичного знищення, псування, 

втрати; для застосування до порушників правових заходів впливу; для 

відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної роботодавцю [8, c. 272]. З 

останньою позицією не можемо погодитися, адже юридична відповідальність 

у трудовому праві, на нашу думку, застосовується не лише з метою 

профілактики трудових правопорушень, але й моменти, коли певне 

протиправне трудове діяння уже скоєно і потрібно застосувати відповідні 

санкції до особи, яка його вчинила. 

Отже, на основі наукових визначень, наведемо власне трактування 

поняття відповідальність у трудовому праві. Таким чином, 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 в рамках своїх повноважень.  
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На думку Л. А. Сироватської, відмінність правопорушень, що 

зумовлюють відмінності матеріальної  та дисциплінарної відповідальності є 

наступною:  

1) сфера дії норм про матеріальну відповідальність працівників значно 

ширша від сфери дії санкцій дисциплінарного характеру, оскільки 

дисциплінарні санкції застосовуються лише за дисциплінарний проступок, а 

матеріальна відповідальність настає і при адміністративному 

правопорушенні, і при кримінальному злочині, якщо останні пов’язані з 

заподіянням шкоди підприємству, з яким працівник перебуває у трудових 

відносинах;  

2) дисциплінарні санкції можуть бути замінені іншими заходами впливу, 

оскільки вони за своєю сутністю є карними, а санкції матеріальної 

відповідальності, які є правовідновлюючими, не можуть бути замінені;  

3) дисциплінарні санкції вимагають наявності акту їх застосування з 

боку уповноважених органів, тоді як обов’язок працівника відшкодувати 

шкоду може бути реалізований і без такого акту [13, с. 44-45]. На основі 

останньої наукової позиції виражаємо думку, що дисциплінарна 

відповідальність хоча і має більш вузьку сферу застосування, ніж 

матеріальна, але має більш тісне відношення до сферу трудових 

правовідносин. Трудовий процес в будь-якому робочому колективі 

побудований на чіткій організації дисципліни праці та правилах 

внутрішнього трудового розпорядку, при порушенні яких застосовуються 

міри дисциплінарної відповідальності. Матеріальна ж відповідальність 

застосовується до матеріально відповідальних осіб, якими можуть бути не всі 

працівники підприємства, установи, організації, а тому спектр її дії в рамках 

трудового права, на наш погляд, є меншим.   

Хазяйську (роботодавчу) владу Л. С. Таль відносив до приватного, а не 

публічного трудового права [14, с. 1-2]. Це означало, що держава визначала 

не зміст цієї влади, а її правові межі. А відтак притягнення до дисциплінарної 

відповідальності роботодавець здійснював за своїм розсудом. Водночас, Л. С. 



21 

Таль відзначав проникнення до інституту правил внутрішнього трудового 

розпорядку понять і доктрин публічного права. У зв’язку з цим, внутрішній 

трудовий розпорядок вчений бачив частково автономним встановленням, а 

частково – таким, що регламентується імперативними нормами публічного 

права. Межі дисциплінарної влади Л. С. Таль пов’язував із загальною 

проблемою влади над людиною у цивільному праві, з локальним 

нормуванням заходів такої відповідальності. Він підкреслював, що 

особистість працівника не може бути відокремлена від його робочої сили і не 

може бути предметом фізичного або юридичного панування. Таким чином 

вчений констатував, що внутрішню організацію підприємства 

регламентують, по-перше, дисциплінарне право, по-друге, статутне право. 

Дисциплінарне право він розглядав як сукупність юридичних актів і 

юридичних правил, які виходять від встановленої соціальної влади, а 

статутне право – як юридичні правила, встановлені шляхом особливих 

статутних актів або соціальних процедур [15, с. 140-144]. В цілому позиція Л. 

С. Таля є  зрозумілою та має логічне підґрунтя, але, на наш погляд, кращим 

розподілом панування права в межах конкретного підприємства є загальне та 

локальне право. Так, загальне право можна розглядати як сукупність усіх 

нормативно-правових актів загальнодержавного рівня, що регулюють 

трудову діяльність в конкретній сфері, а локальне право – це правила, 

прийняті в рамках підприємства, установи, організації, які діють тільки в 

межах даного господарського суб’єкта та встановлюють певні правила 

поведінки.  

З огляду на вищезазначене, В. В. Форманюк виділяє такі основні 

положення вчення про дисциплінарну відповідальність Л. С. Таля: 

1.Дисциплінарна влада не позичається роботодавцем у державі і держава 

не наділяє нею роботодавця. Така влада випливає із самої природи 

підприємства як автономного соціального утворення через необхідність 

організовувати і контролювати владу несамостійних (найманих) працівників. 
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При цьому у законодавстві визначаються тільки межі дисциплінарної 

відповідальності. 

2. Метою притягнення до дисциплінарної відповідальності повинне бути 

підтримання належного порядку на підприємстві. Воно здійснюється тільки у 

встановлених законом випадках і при виняткових обставинах, тобто за 

наявністю дисциплінарного правопорушення. 

3. Порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності, як й інші 

проблеми, пов’язані з ним, повинні регламентуватися на локальному рівні у 

правилах внутрішнього трудового розпорядку. При цьому локальні норми не 

можуть погіршувати становище працівника порівняно із законом [16, с. 125]. 

У радянський період проблемам дисциплінарної відповідальності, 

визначення її сутності приділялася незначна увага, частіше всього у контексті 

інституту правил внутрішнього трудового розпорядку. Наприклад, К. М. 

Варшавський лише констатував, що заходи і порядок притягнення до 

юридичної відповідальності встановлюються у колективно-договірному і 

локальному порядку, але вони не повинні погіршувати становище працівника 

порівняно з нормами законодавства [17, с. 36-37]. У тому ж самому ракурсі 

дисциплінарну відповідальність аналізували такі радянські вчені як І. С. 

Войтинський та В. М. Догадов [18, с. 39-44]. Повністю підтримуємо 

попередні думки вчених, оскільки вважаємо, що внутрішні трудові правила 

та відповідальність за їх порушення повинні базуватися на основі загального 

трудового законодавства країни. У разі, якщо внутрішні правила 

пом’якшують певні умови праці та відповідальності за її порушення, то такі 

заходи можна сприймати як заохочувальні. У випадку, коли відповідальність 

за порушення в локальних актах є більш жорсткою, то це вважається 

порушенням трудових прав працівника та прав людини в цілому. 

І.С. Войтинський виводив можливість притягнення до дисциплінарної 

відповідальності із несамостійного характеру праці навіть при соціалізмі та 

обов’язку працівника за трудовим договором працювати за визначеною 

трудовою функцією з дотриманням правил внутрішнього трудового 
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розпорядку і встановлених умов праці. При їхньому порушенні у 

підприємстві, як правило, його керівника виникає право притягнути 

працівника до дисциплінарної відповідальності, передбаченої правилами 

трудового розпорядку, у межах, встановлених законодавством [19, с. 105-

117]. 

Слід зауважити, що починаючи з минулого сторіччя, дослідження 

дисциплінарної відповідальності було деформоване ідеологічними 

постулатами та політичним тиском партійних і державних органів. 

Дисципліна вважалася «формою товариського співробітництва», коли один 

товариш – керівник притягує іншого товариша – робітника до 

відповідальності від імені колективу, до якого вони обидва входять. У такому 

ракурсі дисциплінарна відповідальність отримувала не правове, а ідеологічне 

визначення та навантаження [20, с. 27-31]. Вважаємо, що ідеологічна 

неоднозначність радянської політики початку минулого сторіччя створила 

багато нині дискусійних тем. Однією з таких, на нашу думку, є 

дисциплінарна відповідальність «товариша перед товаришем». Ми вважаємо, 

що, виходячи із сучасних реалій науки трудового права, зазначене 

сполучення слів є неприпустимим, навіть з точки зору лексичного аналізу. За 

тих часів, з приходом до влади більшовиків відбувалася ніщо інше як 

маніпуляція поняттями близькими звичайному робітничому суспільству для 

отримання їх прихильності. 

Тільки з другої половини 50-х років вчені отримали можливість більш 

докладно вивчати правову природу дисциплінарної відповідальності. 

Остання розглядалася традиційно в ключі дисципліни праці та дотримання 

правил внутрішнього трудового розпорядку [21, с. 121-125]. Деякі вчені 

спробували теоретично обґрунтувати необхідність приблизної схеми, що 

встановлює конкретизацію відповідальності залежно від тяжкості скоєного 

проступку. Загальновизнаним вважалося, що дисциплінарна відповідальність 

полягає у накладенні адміністрацією підприємства стягнення на працівника 

за порушення трудової дисципліни. Під останнім розумілося протиправне, 



24 

винне невиконання працівником своїх обов’язків [22, с. 272]. В цілому 

тогочасне розуміння поняття дисциплінарна відповідальність відповідає її 

сучасному трактування, тому можна говорити, що загальний малюнок 

ситуації в сфері трудових правовідносин суттєвих змін не зазнав. Також 

додамо, що окрім випадків невиконання своїх обов’язків, дисциплінарна 

відповідальність настає у разі перевищення повноважень. 

Свого часу правова природа дисциплінарної відповідальності 

визначалася з урахуванням правових реалій і досить спрощено. Так, О. А. 

Абрамова, Н. А. Тімонов та інші вчені відносили дисциплінарний вплив до 

різновиду державного примусу, оскільки він здійснювався керівним складом 

державних підприємств фактично від імені держави. Така позиція 

зустрічається й у працях сучасних вчених-трудовиків, які вважають, що, 

реалізуючи дисциплінарну владу, роботодавець здійснює держаний примус 

[16, с. 128]. 

Деякі дослідники, наприклад, О. Н. Бухаловський і О. В. Пятаков 

дотримувалися договірної теорії природи дисциплінарної відповідальності. 

Так, О. В. Пятаков відзначав, що при укладенні трудового договору 

працівник бере на себе зобов’язання дотримуватися встановленого трудового 

розпорядку, зокрема підкоритися дисциплінарним заходам впливу, що 

накладаються адміністрацією за порушення трудової дисципліни. Договірний 

характер дисциплінарної відповідальності підтверджується тим, що 

адміністрація вправі накласти дисциплінарне стягнення лише на працівників, 

які перебувають у трудових відносинах з даним підприємством, хоча 

можливо у правопорушенні брали участь й інші особи. Заходи стягнення є 

дійсними протягом року, але тільки до того часу, поки зберігається дія 

трудового договору [23, с. 139]. Тобто, на думку вченого, дисциплінарні 

повноваження адміністрації громадських і кооперативних організацій краще 

пояснює договірна теорія, на відміну від теорії юридичної відповідальності, 

яка визнає державний примус підставою дисциплінарної влади. Також 

безпосередня залежність мір юридичної відповідальності від умов трудового 



25 

договору, при визначенні поняття відповідальності у трудовому праві, не так 

часто розглядається вченими, хоча і є досить слушною.  

Л. О. Сироватська визначала дисциплінарну відповідальність у 

загальнотеоретичному аспекті як обов’язок працівника відповісти перед 

роботодавцем за скоєний ним проступок і зазнати тих заходів впливу, які 

зазначені у дисциплінарних санкціях трудового права [13, с. 47]. Вчена 

обґрунтовано пов’язувала дисциплінарні повноваження з правом 

роботодавця в силу прямої вказівки закону притягувати працівника до 

відповідальності та з обов’язком останнього її зазнати [16, с. 129-130]. З 

позиції вченої можемо зробити висновок, що вона намагається 

аргументувати повноваження роботодавця щодо застосування заходів 

дисциплінарної відповідальності. Вона вважає, що роботодавець застосовує 

дисциплінарну відповідальність до порушників трудового законодавства не 

лише з власної волі, але згідно із законодавчими вказівками з цього приводу. 

З такою позицією складно не погодитися, оскільки пряма рекомендація щодо 

застосування заходів дисциплінарної відповідальності до певних категорій 

порушників трудової дисципліни йде напряму від законодавця. 

Дещо по-іншому визначав поняття дисциплінарної відповідальності В. 

М. Смирнов. Вчений розглядав дисциплінарну відповідальність як обов’язок 

визначення позбавлень особистого, організаційного або майнового порядку 

або збитковий правовий стан працівника, який скоїв порушення трудової 

дисципліни, що характеризується особливою сукупністю суб’єктивних 

обов’язків і правомочностей, втратою у думці адміністрації та колективу, які 

склалися в результаті застосування дисциплінарною владою заходів 

дисциплінарного стягнення, як вираз юридичного і громадського осуду 

порушника трудової дисципліни, його протиправної поведінки [24, с. 84]. 

Незважаючи на зайву ідеологізованість і громіздкість, у даному визначенні 

досить вдало розкривається природа дисциплінарної відповідальності. 

У пострадянський період загальні підходи до дисциплінарної 

відповідальності суттєво не змінилися. Під дисциплінарною 
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відповідальністю розумівся або обов’язок працівника відповісти (понести 

покарання) за дисциплінарний проступок, передбачений нормою трудового 

права [25, с. 338] , або осуд поведінки працівника шляхом оголошення йому 

владою роботодавця дисциплінарного стягнення [26, с. 266]. 

У сучасній літературі зазначені підходи зберігаються. Так, Н. Б. Болотіна 

визначає дисциплінарну відповідальність як обов’язок працівника відповісти 

перед власником або уповноваженим ним органом за скоєний 

дисциплінарний проступок і понести дисциплінарні стягнення, передбачені 

нормами трудового права [27, с. 538]. Тобто у визначенні вченою робиться 

акцент на суб’єкті, перед яким працівник несе дисциплінарну 

відповідальність – їм виступає власник підприємства, установи, організації, 

що, по-перше, є логічним, так як у трудових правовідносинах саме власник 

має дисциплінарну владу щодо працівника, а, по-друге, вказує на особливість 

дисциплінарної відповідальності серед інших галузевих видів юридичної 

відповідальності, для яких характерним є те, що особа несе відповідальність 

перед державою (державним органом), наприклад, у традиційних 

адміністративній та кримінальній відповідальності. 

Як вважають С. М. Прилипко і О. М. Ярошенко, дисциплінарна 

відповідальність є обов’язком працівника понести покарання, передбачене 

нормами законодавства про працю за протиправне невиконання чи 

неналежне виконання своїх трудових обов’язків [28, с. 529]. Тобто вчені 

вказують на негативний аспект відповідальності та лише на каральну 

функцію юридичної відповідальності, що, на нашу думку є не зовсім 

коректним. Про каральну функцію, як основну можна говорити, наприклад, в 

контексті кримінальної відповідальності, а для трудового права, де 

характерним є поєднання централізованого та договірного регулювання, 

головними функціями дисциплінарної відповідальності виступають 

відновлювальна та виховна, які спрямовані на формування стійкого 

переконання щодо неприпустимості порушення дисципліни, та регулятивна 

функція, спрямована на забезпечення правомірної поведінки працівників 
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підприємства та окреслення кордонів між належним та неналежним 

виконанням трудових обов’язків, передбачених трудовим законодавством. 

Слід зазначити, що деякі сучасні російські дослідники взагалі не дають 

визначення дисциплінарної відповідальності, оскільки дана дефініція 

відсутня у Трудовому кодексі Російської Федерації, у статті 192 якого тільки 

зазначається про те, що за скоєння дисциплінарного проступку працівником 

роботодавець має право застосувати дисциплінарне стягнення. У зв’язку з 

цим, вчені пишуть лише про порядок застосування дисциплінарних стягнень 

[29, с. 459-460]. Такий підхід випливає із підходу законодавця, проте не є 

обґрунтованим. Український законодавець також не надає такого визначення. 

Проте, незважаючи на відсутність законодавчо визначеного поняття 

дисциплінарної відповідальності в Україні, у сучасній науці трудового права 

таке поняття має бути вироблено. 

У більшості держав з розвинутим трудовим законодавством домінуючою 

є договірна теорія, яка ґрунтується на тому, що дисциплінарна влада 

випливає з договору про найм, який ставить працівника у підлегле становище 

і через це роботодавець отримує право притягнути його до дисциплінарної 

відповідальності. 

Незважаючи на велику увагу до дисциплінарної відповідальності, яка 

приділялась вченими як радянського, так і сучасного періоду, можна 

простежувати певну односторонність щодо визначення дисциплінарної 

відповідальності, особливо у теперішніх умовах праці та враховуючи сучасні 

розробки щодо категоріального апарату юридичної відповідальності взагалі. 

З початку роботи були проаналізовані головні моменти, що викликають 

суперечності та різні точки зору вчених-правознавців стосовно визначення 

сутності поняття юридичної відповідальності. Як зазначалось, вчені, умовно 

кажучи, розділились на два табори: ті, які визнають лише негативний аспект 

відповідальності, а також ті, які визнають і негативний і позитивний. Тому 

вважаємо за необхідне зазначити, що ми дотримуємось широкого підходу 

щодо розуміння відповідальності та, як наслідок, пропонуємо розглядати 
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дисциплінарну відповідальність також у позитивному сенсі, як 

відповідальність за належне дотримання правил внутрішнього трудового 

розпорядку підприємства, установи, організації, тобто відповідальність, яка 

настає до вчинення дисциплінарного проступку та проявляється у вигляді 

відповідального відношення працівника до покладених на нього обов’язків. 

Саме у позитивному аспекті відображається регулятивне призначення 

відповідальності, а також її соціальна та моральна складова. 

У зв’язку з цим, пропонуємо докладніше розвинути положення щодо 

позитивного аспекту дисциплінарної відповідальності в трудовому праві. 

Позитивний аспект дисциплінарної відповідальності в трудовому праві 

обумовлений характером обов’язків, які закріплені в нормах трудового права, 

локальних актах, зокрема у правилах внутрішнього трудового розпорядку, 

безпосередньо у конкретному трудовому договорі і яких повинні 

дотримуватися сторони трудових правовідносин. Нормативне закріплення 

цих обов’язків у трудовому законодавстві та їх добросовісне виконання 

сторонами трудових правовідносин, а також заходи заохочення (до речі, 

містяться в тій самій десятій главі КЗпП, як і заходи дисциплінарної 

відповідальності), які є також правовими інструментами забезпечення та 

стимулювання належної поведінки працівників і становлять в сукупності 

проспективну дисциплінарну відповідальність у трудовому праві. 

Отже, на нашу думку, дисциплінарна відповідальність у трудовому праві 

– це перелік заходів, що можуть бути застосовані до працівника, 

перебуваючого 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. 

Дослідження поняття та змісту матеріальної відповідальності в 

трудовому праві – проблема не нова. Їй приділялася певна увага вченими 
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колишнього Союзу РСР, зараз вченими країн близького зарубіжжя: О. А. 

Абрамовою, С. А. Івановим, С. С. Каринським, Є. О. Кленовим, В. М. 

Лебедєвим, В. І. Нікітінським, Л. О. Сироватською та ін. Ця проблема 

детально розглядалась і в працях вчених України: О. Т. Барабашем, Е. С. 

Белінським, В. С. Венедиктовим, П. Р. Ставиським, О. І. Процевським, В. І. 

Прокопенком та ін. [30, с. 101]. 

Питання щодо матеріальної відповідальності за трудовим правом у 

нових умовах господарювання і за наявності різноманітних форм власності 

потребують особливої уваги і дослідження. Тому в умовах переходу до 

ринкових відносин необхідні такі норми трудового законодавства, у тому 

числі і норми юридичної відповідальності, які б регулювали матеріальну 

відповідальність працівників з урахуванням вимог сьогодення. Важливість 

вивчення та наукового обґрунтування матеріальної відповідальності також 

обумовлюється її функціями, тобто певними напрямами впливу на суспільні 

відносини, перш за все, гарантійною [31, с. 53-58]. 

Матеріальна відповідальність у трудовому праві має двосторонній, 

взаємний характер. Її складовими є такі: матеріальна відповідальність 

працівників і матеріальна відповідальність роботодавця – власника 

підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу чи 

фізичної особи [10, с. 173-174]. Зазначимо, що на відміну від ситуації з 

дисциплінарною відповідальністю в трудовому праві, де визначення 

відповідальності роботодавця не є таким вже однозначним процесом. У 

випадку завдання матеріальної шкоди працівнику, за умовами матеріальної 

відповідальності, роботодавець зобов’язується компенсувати понесенні 

втрати (збитки). 

Варто зазначити, що свого часу досліджувалося припущення про 

самостійність матеріальної відповідальності працівників за трудовим правом 

і пропонувалося розглядати цей вид відповідальності різновидом цивільно-

правової відповідальності, оскільки трудове право своїми коренями сягає у 

цивільне право і виділилося саме з цієї галузі права [27, c. 450]. Але завдяки 
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сучасному рівню науки з правильних методологічних позицій було доведено 

самостійність даного виду відповідальності і тому немає необхідності 

сьогодні повертатися до цього питання. Отже, матеріальна відповідальність 

працівників – це самостійний, складний, комплексний інститут трудового 

права, що не може розглядатися ні як частина інституту дисциплінарної 

відповідальності, ні як частина інституту гарантій і компенсацій [32, с. 97]. 

На нашу думку, інститут матеріальної відповідальності скоріше пов'язаний 

не із інститутом дисциплінарної відповідальності, який входить у межі 

компетенції трудового права, а з іншими галузями права, наприклад, 

адміністративною та кримінальною. 

Очевидним є те, що у теорії права немає єдиного підходу до визначення 

поняття матеріальної відповідальності. Найбільш гострі дискусії точаться з 

приводу того, чи потрібно розглядати матеріальну відповідальність лише у 

негативному значенні чи ще й у позитивному. При цьому, із проведеного 

аналізу визначень матеріальної відповідальності більшість вчених схиляється 

до того, що її потрібно розглядати лише у негативному значенні. 

Зокрема, на думку О. Кузніченко, матеріальна відповідальність 

працівників повинна розглядатися лише в ретроспективному аспекті, як 

відповідальність за правопорушення в єдності всіх його елементів [33, с. 22-

28]. Така думка науковця викликає досить неоднозначне враження. По-

перше, матеріальна відповідальність являється заходом відшкодування 

нанесеної шкоди, а тому містить в собі ретроспективний аспект. По-друге, 

матеріальна відповідальність, на нашу думку, може виступати стимулом для 

відповідального відношення до матеріальних цінностей, для відсутності 

проблем з відшкодування збитків в майбутньому. 

Сучасний український дослідник трудового права Е. С. Белінський під 

матеріальною відповідальністю розуміє обов’язок однієї сторони трудового 

договору – працівника або власника (уповноваженого ним органу) 

відшкодувати іншій стороні шкоду, заподіяну внаслідок винного, 

протиправного невиконання або неналежного виконання трудових обов’язків 
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у встановленому законом порядку і розмірах [34, c. 15]. Тобто Е. С. 

Белінським матеріальна відповідальність, по-перше, розглядається лише у 

ретроспективному значенні, на що вказує у визначенні підстава 

відповідальності – лише правопорушення, по-друге, лише у суб’єктивному 

значенні, тобто як реалізація санкції правової норми. Нехтування 

дослідженням об’єктивного аспекту матеріальної відповідальності як 

правового інституту, який включає сукупність норм, регулюючих певну 

частину трудових відносин, дає підстави стверджувати, що таке визначення 

звужує сутність та змінює призначення матеріальної відповідальності у 

складному механізмі регулювання трудових відносин, адже без об’єктивної 

не може бути й суб’єктивної сторони відповідальності. 

В. І. Щербина визначає матеріальну відповідальність у трудовому праві 

України як передбачену нормами трудового законодавства необхідність для 

однієї із сторін трудових правовідносин відшкодувати матеріальну шкоду (а 

в деяких випадках і моральну), заподіяну іншій стороні внаслідок 

неналежного виконання своїх трудових обов’язків [30, c. 156]. 

Слід зазначити, ці два останні визначення схожі та певною мірою 

виражають суть природи матеріальної відповідальності, але у першому 

визначенні немає уточнення щодо відшкодування моральної шкоди, а у 

другому – відзначається відповідальність лише за неналежне виконання 

трудових обов’язків, хоча необхідним доповненням у цьому разі була би 

вказівка саме на протиправне та винне невиконання обов’язків [9, с. 411]. 

Для того, щоб підтвердити схильність вчених розглядати матеріальну 

відповідальність лише у негативному значенні, пропонуємо розглянути ще 

наступні визначення ряду вчених. Так, П. Р. Стависький визначає 

матеріальну відповідальність у трудових відносинах лише у 

ретроспективному та суб’єктивному сенсі – як обов’язок суб’єкта трудового 

правовідношення відшкодувати майнову шкоду, заподіяну іншому суб’єкту 

винним порушенням своїх обов’язків у даному правовідношенні в межах і 

порядку, встановлених законом [35, с. 65]. Ми не погоджуємося з таким 
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твердженням, адже матеріальна відповідальність роботодавця відносно 

працівника як суб’єкта трудового права виходить за рамки суб’єктивізму, а 

обов’язкову притаманність ретроспективного аспекту матеріальній 

відповідальності в трудовому праві ми вже ставили під сумнів. 

Л. О. Сироватська визначає матеріальну відповідальність робітників і 

службовців як обов’язок кожного з них відповісти перед адміністрацією 

підприємства (установи) за вчинене майнове правопорушення і відшкодувати 

заподіяну шкоду в установленому законом розмірі [13, с. 94]. Таким чином, 

сутність матеріальної відповідальності, з точки зору Л. О. Сироватської, 

розкривається через категорію «обов’язок», який має активний характер та 

має дві складові: обов’язок відповісти та обов’язок відшкодувати шкоду. 

Проте, не можна говорити, що у всіх відносинах з притягнення до 

матеріальної відповідальності працівник несе активний обов’язок щодо 

відшкодування завданої шкоди.  

Для визначення матеріальної відповідальності за трудовим правом з 

позиції позитивної відповідальності, як вважає Е. С. Белінський, немає 

достатніх правових підстав. Матеріальна відповідальність обов’язково 

пов’язана з майновими наслідками для працівника, вона настає тільки за 

шкоду, заподіяну в минулому. Матеріальна відповідальність робітників і 

службовців повинна розглядатися тільки у ретроспективному аспекті, як 

відповідальність за порушення в єдності всіх його елементів [34, с. 18]. 

Протилежної точки зору дотримується Н. М. Хуторян, яка вважає, що 

позитивну матеріальну відповідальність слід розглядати не як 

відповідальність за майбутнє правопорушення, а як відповідальність за 

позитивне діяння та застосування заходів заохочення за нього та логічно це 

доводить. Вчена наголошує, що відповідь на питання, чи можна розглядати 

матеріальну відповідальність у трудовому праві в позитивному значенні, 

безпосередньо пов’язана з питанням, чи носять обов’язки, закріплені в 

нормах трудового права майновий характер і яких повинні дотримуватися 

сторони трудових правовідносин? Наявність майнового елементу в трудових 
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правовідносинах доведена в юридичній літературі. В чому ж полягає 

майновий елемент трудових правовідносин [30, с. 103-104]? Узагальнюючи 

дослідження вчених щодо наявності майнового елемента в трудовому праві, 

П. Р. Стависький прийшов до правильного висновку, що, по-перше, в 

трудовому правовідношенні є певний майновий елемент, прямо пов’язаний з 

процесом праці, із застосуванням живої праці. По-друге, майновий елемент 

трудового правовідношення проявляється у відплатності праці, тобто в 

оплаті праці. По-третє, майновий елемент проявляється не лише в оплаті 

праці, а й у формі інших виплат підприємства не за працю, а у зв’язку із 

знаходженням робітника чи службовця у трудовому правовідношенні із 

підприємством. Твердження, що робоча сила не є товаром залишилося в 

минулому [35, с. 90]. На даний момент трудові відносини набули вартісного 

характеру, а робоча сила вважається специфічним товаром. Саме тому одним 

із основних обов’язків роботодавця є створення сприятливого матеріального 

клімату для трудової діяльності працівників, що включає в себе майновий 

елемент. В такій ситуації систему обов’язків оберненого характеру має 

працівник, який повинен бережливо ставитися до майна, яке йому надається 

роботодавцем. Дбайливе ставлення працівником до матеріальних цінностей, 

які надаються йому в користування та тих, що його оточують на робочому 

місці повинно заохочуватися роботодавцем. Такий стан трудових 

взаємовідносин створює позитивне підґрунтя для їх розвитку. 

У зв’язку з цим, доцільно докладніше розглянути цікавий та 

новаторський підхід Н. М. Хуторян щодо аргументування положення, що для 

матеріальної відповідальності в трудовому праві характерним є як раз 

позитивний аспект. Позитивний аспект матеріальної відповідальності в 

трудовому праві обумовлений майновим характером обов’язків, які 

закріплені в нормах трудового права і яких повинні дотримуватися сторони 

трудових правовідносин [30, c. 107]. Закріплення цих обов’язків у нормах 

права та їх належне виконання сторонами трудових правовідносин, а також 

матеріальні заохочення за їх належне виконання і становлять позитивну 
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матеріальну відповідальність у трудовому праві. Розвиваючи ці положення, 

Н. М. Хуторян стверджує, що: 

 1. Позитивна об’єктивна матеріальна відповідальність у трудовому 

праві – це сукупність норм, які передбачають майнові обов’язки однієї 

сторони трудового договору, спрямовані на забезпечення майнових прав та 

виконання майнових обов’язків іншою стороною трудового договору і 

закріплюють матеріальні заходи заохочення та їх належне виконання.  

2. Позитивна суб’єктивна матеріальна відповідальність у трудовому 

праві – це належне виконання стороною трудового правовідношення 

майнових обов’язків, спрямованих на забезпечення майнових прав та 

виконання майнових обов’язків іншою стороною трудового правовідношення 

і застосування матеріальних заходів заохочення за їх належне виконання [30, 

c. 107]. 

Отже, ми вважаємо, що матеріальна відповідальність у трудовому праві 

– це обопільна відповідальність сторін трудових правовідносин, робітника в 

аспекті нанесення шкоди підприємству, установі, організації та роботодавця 

у випадку нанесення шкоди працівнику, що передбачає відшкодування 

збитків, яка виникає одразу після безпосереднього встановлення факту 

правопорушення. 

Що стосується ознак дисциплінарної відповідальності, то погоджуємось 

із точкою зору В. В. Форманюк, що дисциплінарна відповідальність є одним 

із правових засобів забезпечення трудової дисципліни, тому доцільно 

розкривати ознаки дисциплінарної відповідальності через ознаки правових 

засобів [16, с. 62-64]. Так, А. В. Малько виділяє наступні ознаки правових 

засобів, які характерні й для дисциплінарної відповідальності як одного з їх 

видів: 

1) виражають усі узагальнюючі юридичні способи забезпечення 

інтересів суб’єктів права, досягнення поставлених цілей (у чому 

проявляється соціальна цінність даних утворень і в цілому права); 
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2) відображають інформаційно-енергетичні якості і ресурси права, що 

надає їм особливої юридичної сили, спрямованої на подолання перешкод, що 

стоять на шляху задоволення інтересів учасників правовідносин; 

3) призводять до юридичних наслідків, конкретних результатів того чи 

іншого ступеня ефективності правового регулювання; 

4) поєднуючись певним чином, виступають основними працюючими 

частинами (елементами) дії права, механізму правового регулювання, 

правових режимів (тобто функціональної сторони права); 

5) підтримуються державою [36, с. 723]. 

До ознак правових засобів вчена О.Ф. Скакун, в свою чергу, відносить 

наступні: 

1) є основними інструментами забезпечення приватних і публічних 

інтересів суб’єктів права; 

2) відображають соціальну, інструментальну та особистісну цінності 

права; 

3) визначають (у різних поєднаннях) правові режими галузей права; 

4) виступають основними елементами механізму правового 

регулювання; 

5) слугують спеціальними і загальними засобами, які забезпечують дію 

правової системи; 

6) забезпечують ефективність правового регулювання завдяки 

постійному взаємозв’язку один з одним; 

7) підтримуються державою [37, с. 317]. 

З наведених ознак можна зробити висновок, що вони певною мірою 

переплітаються та в сукупності відображають усі сутнісні характеристики 

дисциплінарної відповідальності як правового явища та специфічного 

інструменту регулювання трудових відносин у трудовому праві. Тому можна 

впевнено пристосовувати загальнотеоретичні положення щодо правових 

засобів на вчення про дисциплінарну відповідальність, хоча ці положення 
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загальної теорії права або незаслужено взагалі залишаються поза увагою 

вчених трудовиків, або досліджуються дуже поверхнево. 

На нашу думку, класифікацію ознак відповідальності у трудовому праві 

варто розподілити за критерієм належності скоєних правопорушень до 

певного виду відповідальності. Згідно з цим критерієм слід розрізняти: 

1) Ознаки притаманні дисциплінарній відповідальності; 

2) Ознаки притаманні матеріальній відповідальності у трудовому праві. 

Отже, розглянемо почергово кожну ознаку притаманну дисциплінарній 

відповідальності: 

1. Настання відповідальності за скоєння дисциплінарного проступку. 

Відповідно до статті 148 КЗпП України, дисциплінарне стягнення 

застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за 

виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не 

рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою 

непрацездатністю або перебування його у відпустці [38]. Як бачимо, згідно із 

чинним українським трудовим законодавством, дисциплінарний проступок 

призводить до застосування дисциплінарного стягнення. Терміни виявлення 

проступку та встановлення міри покарання мають певні строки давності, а 

при закінченні цих термінів стягнення не може бути застосоване до сторони, 

яка провинилася. 

Ю. П. Битяк, надаючи загальну характеристику дисциплінарних 

проступків, зазначає, що слід окреслити їх основні особливості: 

1) за такий проступок передбачено накладати стягнення; 

2) за один проступок може бути накладено лише одне дисциплінарне 

стягнення; 

3) дисциплінарним проступком можна вважати не лише не виконання 

або порушення умов трудової дисципліни, але й перевищення своїх 

службових обов’язків; 
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4) дисциплінарні стягнення застосовує власник або уповноважений ним 

орган безпосередньо після виявлення проступку, але без урахування часу 

хвороби працівника або перебування його у відпустці; 

5) тяжкість дисциплінарного проступку карається співмірною вагою 

дисциплінарного стягнення та ін. [39, с. 415]. 

Таким чином, науковець надає загальну характеристику основних 

особливостей дисциплінарних проступків у трудовому праві. Наводиться 

дана характеристика на основі чинного українського законодавства і 

враховує всі найсуттєвіші ознаки дисциплінарного проступку як однієї із 

ключових категорій дисциплінарної відповідальності. 

2. Визначене коло суб'єктів, які можуть її застосовувати. 

Згідно із ключовим нормативно-правовим актом трудової сфери – 

Кодексом законів про працю України, а саме статтею 1471 передбачено, що 

дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право 

прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного 

працівника. 

На працівників, які несуть дисциплінарну відповідальність за статутами, 

положеннями та іншими актами законодавства про дисципліну, 

дисциплінарні стягнення можуть накладатися також органами, 

вищестоящими щодо органів, вказаних у частині першій цієї статті [38]. 

Працівники, які займають виборні посади, можуть бути звільнені тільки 

за рішенням органу, який їх обрав і лише з підстав, передбачених 

законодавством [38]. Тобто, як можемо зрозуміти із КЗпП, то застосування 

мір дисциплінарної відповідальності до порушника реалізує безпосередньо 

роботодавець у випадку з підприємствами, установами, організаціями 

недержавного сектору. У випадку ж з державними установами, то 

застосування дисциплінарної відповідальності покладається на плечі органу, 

в якому дана особа працює або органу, якому підпорядковується ця державна 

установа. 
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3. Правопорушник зобов’язаний зазнати несприятливих заходів 

особистісного характеру. 

Так, навіть серед загальних ознак юридичної відповідальності 

особливість зазнання несприятливих заходів по відношенню до порушника 

вважається однією із ключових. Як зазначають О. В. Зайчук і Н. М. 

Оніщенко, відповідальність є підставою виникнення у суб'єкта, винного у 

скоєнні правопорушення, додаткового обов'язку зазнати певних втрат 

відповідно до санкції норми права та рішення правозастосовного органу 

держави [40, с. 419]. В контексті дисциплінарної відповідальності працівник 

може понести лише несприятливі наслідки особистісного характеру, тому, з 

урахуванням вищенаведеного, видається можливим визначити 

дисциплінарну відповідальність як обов’язок працівника зазнати юридично 

несприятливих наслідків у формі позбавлення особистісного та 

організаційного характеру за вчинення дисциплінарного проступку у порядку 

та на умовах, передбачених трудовим законодавством та як відповідальність 

за належне дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку 

підприємства, установи, організації. 

4. Віковий поріг. 

Наступна особливість стосується вікового порогу, необхідного для 

притягнення для дисциплінарної відповідальності. Це пов’язано з тим, що 

повна трудова правосуб’єктність виникає з шістнадцятирічного віку (а за 

деякими умовами – з 15 чи навіть – з 14), а неповнолітні в трудових 

правовідносинах прирівнюються в правах і обов’язках до повнолітніх (ст. 187 

КЗпП України) [38]. Тобто неповнолітній може притягатися до матеріальної 

відповідальності на загальних підставах (окрім повної матеріальної 

відповідальності). Спостерігається й специфіка щодо суб’єкту, на який 

покладається обов’язок відшкодування шкоди. У трудовому праві такий 

обов’язок покладається на працівника, у тому числі неповнолітнього, який 

спричинив шкоду та повинен відповісти за неї сам. За нормами Цивільного 

кодексу, за відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для 
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відшкодування спричиненої нею шкоди, остання відшкодовується в частці, 

якої не вистачає або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) чи 

піклувальниками, якщо ті не доведуть, що шкода була заподіяна не з вини 

неповнолітнього.  

Що стосується ознак притаманних матеріальній відповідальності у 

трудовому праві, то слід навести наступні:  

1. Можливість примусу. 

Характерною рисою негативної матеріальної відповідальності як 

правової категорії є можливість примусу, коли заподіяна шкода добровільно 

не відшкодовується. Проте, якщо примусові заходи, спрямовані на 

відшкодування шкоди, що застосовуються судами, можна назвати державним 

примусом, оскільки суди − органи державної судової влади (третьої гілки), то 

заходи з забезпечення відшкодування шкоди, що застосовуються 

роботодавцем, не завжди є державним примусом. Як відомо, зараз, поряд з 

державною, з’явилися й успішно розвиваються інші форми власності – 

колективна, приватна. Примус, що здійснюється власником або 

уповноваженим ним органом на недержавних підприємствах, не є державним 

примусом на стадії реалізації [41, c. 12-23]. 

2. Суб’єктний склад.  

Суб’єктами матеріальної відповідальності за трудовим законодавством є 

виключно сторони трудових відносин: працівник та роботодавець. Тобто, 

якщо, наприклад, особа, яка не перебуває з роботодавцем у трудових 

правовідносинах або завдала йому майнову шкоду не у зв’язку з 

правовідносинами за нормами трудового права, вона суб’єктом матеріальної 

відповідальності бути не може, а відповідає за нормами, передбаченими 

Цивільним кодексом України.  

3. Невиконання обов’язків трудового договору. 

У працівника виникає матеріальна відповідальність за нормами 

трудового законодавства, якщо майнова шкода заподіяна роботодавцеві у 

зв’язку з виконанням ним обов’язків за трудовим договором (ст. 132 КЗпП 
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України) і навіть якщо вона спричинена не при виконанні ним трудових 

обов’язків, але майно працівник одержав для задоволення своїх особистих 

цілей за дозволом роботодавця, який має обов’язок уважно ставитись до 

потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці й побуту (ст. 141 

КЗпП України). За нормами цивільного законодавства відповідальність 

настає (статті 1166 і 1202 ЦК України) [42], якщо працівник завдав шкоду 

самовільним використанням в особистих цілях технічних засобів 

(автомобіля, трактора, автокрана та ін.), що належать роботодавцеві, з яким 

він перебуває у трудових відносинах. 

4. Відповідальність при відсутності вини. 

У цивільному праві особа може бути притягнена до майнової 

відповідальності навіть за відсутності її вини (приміром, у разі спричинення 

шкоди джерелом підвищеної небезпеки). Згідно зі ст. 1187 ЦК України, 

шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, 

яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право, 

договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним засобом, механізмом, 

іншим об'єктом, використання, зберігання або утримання якого створює 

підвищену небезпеку. У трудовому ж праві особа може бути притягнута до 

відповідальності лише за умови винного порушення трудових обов’язків. 

Матеріальна відповідальність працівника за трудовими 

правовідносинами передбачає обов’язок покриття шкоди, спричиненої лише 

наявному майну роботодавця. Упущена вигода, неодержаний роботодавцем 

прибуток, доходи, які мали місце внаслідок порушення працівником взятих 

ним на себе трудових обов’язків, відшкодуванню не підлягають (ч. 4 ст. 130 

КЗпП України). Під втраченою вигодою розуміється неодержання тих 

майнових цінностей, які роботодавець міг би отримати при добросовісному 

виконанні працівником своїх трудових обов’язків, зокрема, за належної явки 

на своє робоче місце. Це пояснюється тим, що обов’язок належно 

організувати роботу підлеглого, забезпечити відповідний її процес за різних 

ситуацій, а також запобігання можливим збиткам лежить на роботодавцеві в 
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особі керівника процесу праці (статті 21 і 141 КЗпП України). Тому ризик 

втраченої вигоди, неодержання прибутку чи доходу внаслідок неналежної 

організації процесу праці лежить на роботодавцеві. А до винного працівника 

останнім може бути застосована лише дисциплінарна санкція [9, с. 413]. 

5. Відповідальність в залежності від категорії працівників. 

Матеріальна відповідальність працівників за трудовим законодавством 

неоднакова для різних категорій, різних трудових ситуацій і форм вини, бо в 

складному процесі праці виникають різноманітні взаємовідносини 

працівників. Вона залежить і від виду майна, з яким має справу працівник, 

мети його перебування в нього, способу й обставин заподіяння шкоди. При 

цьому трудове законодавство передбачає, як правило, обмежену матеріальну 

відповідальність, за якою вона обмежується певною частиною заробітку 

працівника й не має перевищувати повного розміру завданої шкоди, за 

винятком випадків, передбачених законодавством (ч. 2 ст. 130 КЗпП 

України) [38]. 

7. Захист від безпідставного притягнення. 

Законодавство про працю містить загальний принцип захисту 

працівника від безпідставного притягнення його до відповідальності, в тому 

числі до матеріальної. Для притягнення працівника до матеріальної 

відповідальності роботодавцеві належить довести вину працівника і вказати, 

в чому вона полягає (ст. 138 КЗпП України). Це саме стосується в цілому й 

випадку, коли укладено договір про повну матеріальну відповідальність із 

працівником (колективом працівників, бригадою). Водночас, згідно зі ст. 

1166 ЦК України, особа, яка завдала шкоду, звільняється від відшкодування 

останньої, якщо доведе, що її заподіяно не з вини працівника. 

8. Особливий порядок стягнення майнової шкоди. 

Трудовим законодавством передбачено особливий порядок стягнення 

заподіяної працівником майнової шкоди, який спрощує захист майнових 

інтересів роботодавця і разом з тим забезпечує захист матеріальних інтересів 

працівника: стягнення завданої працівником шкоди роботодавцеві 
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провадиться наказом (розпорядженням) останнього; стягнення шкоди за 

таким розпорядженням може бути здійснено лише в межах місячного 

середнього заробітку працівника. Якщо ж шкода перевищує цю межу в 

частині понад середній місячний заробіток, роботодавець має звернутися з 

позовом до суду; розпорядження (наказ) про стягнення шкоди із заробітної 

плати працівника роботодавець може видати в строк не пізніше двох тижнів з 

моменту, коли йому стало відомо про спричинення шкоди [9, с. 413-414]. 

Названі вище особливості матеріальної відповідальності працівника за 

трудовим законодавством дають підставу стверджувати, що вона є 

особливим правовим інститутом, притаманним лише трудовому праву, який 

відрізняється від усіх інститутів майнової відповідальності інших галузей 

права. Вони породжені специфічністю трудових відносин, необхідністю 

соціального захисту працівників.  

Отже, матеріальна відповідальність у трудовому праві є самостійним 

видом юридичної відповідальності, який регулюється нормами трудового 

законодавства, має свої особливі ознаки поряд із загальними та реалізується в 

рамках правоохоронних відносин у складі трудових правовідносин.  

На підставі наведеного різноманіття визначень матеріальної 

відповідальності можна говорити про складність цього правового явища. 

Тому пропонуємо визначати матеріальну відповідальність більш повно та 

комплексно, як самостійний вид юридичної відповідальності, що становить 

собою негативний аспект у вигляді обов’язку однієї сторони трудового 

договору – працівника або роботодавця відшкодувати іншій стороні пряму 

дійсну шкоду, заподіяну внаслідок винного, протиправного невиконання або 

неналежного виконання трудових обов’язків за встановленою 

законодавством процедурою, а також позитивний аспект у вигляді 

відповідальності за позитивне діяння та застосування заходів заохочення за 

нього. 
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1.2 Генезис відповідальності у трудовому праві 

 

Розвиток нормативно-правового регулювання відповідальності у 

трудовому праві безпосередньо пов'язаний із історичними періодами 

формування галузі трудового права на території України. Враховуючи 

багатостраждальність нашої держави, можна стверджувати, що і інститут 

відповідальності в трудовому праві зазнавав значних труднощів у своєму 

розвитку. 

Належність українських земель до складу Російської імперії, короткі 

моменти незалежності, входження на умовах союзної республіки до складу 

СРСР та нарешті здобуття суверенітету наклали свій слід на сучасне 

законодавство щодо відповідальності в трудовому праві, а тому не врахувати 

періоди історичного розвитку інституту відповідальності значить робити 

пусті та поверхневі висновки про сутність даного феномену в трудовому 

праві. Дослідження історико-правового аспекту розвитку відповідальності 

дозволить створити уявлення про те, як по частинам закладалися основи її 

сучасного стану.  

Історіографію формування та розвитку відповідальності в трудовому 

праві досліджували наступні видатні науковці: І. М. Ваганова, В. О. 

Голобородько, Ю. П. Дмитренко, Д. В. Журавльов, С. О. Іванов, М. І. Іншин, 

С. І. Кожушко, Л. І. Лазор, А. М. Лушніков, М. В. Лушнікова, А. Р. Мацюк, 

С. М. Прилипко, О. Г. Середа, Л. С. Таль, Н. М. Хуторян, І. І, Шемелинець, 

В. І. Щербина, О. М. Ярошенко та ін. 

Не применшуючи внеску перелічених науковців в дослідження 

історичного розвитку відповідальності в трудовому праві та беручи до уваги 

їх наукові доробки, зазначимо, що сучасна українська наука трудового права 

потребує більш комплексного та ґрунтовного дослідження етапів історичного 

розвитку відповідальності. На основі перелічених факторів вважаємо, що 

наше дослідження має важливе наукове значення та відзначається особливою 

актуальністю. 



44 

Нинішня наукова література майже не пропонує нам чітких 

періодизацій етапів формування та розвитку відповідальності в цілому. 

Частіше можна зустріти позиції науковців на історичний розвиток феномену 

«відповідальності» крізь призму її окремих категорій – матеріальної та 

дисциплінарної відповідальності.  

Зокрема, Н. М. Хуторян присвятила ціле дисертаційне дослідження 

вивченню проблематики матеріальної відповідальності в українському 

трудовому праві. Серед основних складових наукової праці вченої присутня 

частина присвячена аналізу історичного розвитку матеріальної 

відповідальності, згідно якої необхідно розглядати такі: 

1) 1922 – 1970 рр.; 

2) 1970 – 1986 рр.; 

3) 1986 – 1990 рр.; 

4) 1990 – нинішній час [43, с. 22-54]. 

На наш погляд, запропонована періодизація етапів формування та 

розвитку матеріальної відповідальності в трудовому праві є досить 

ґрунтовною, однак, в контексті розгляду відповідальності в українському 

трудовому праві, не в повній мірі відображає весь спектр характерних події, 

що відбувалися в цій царині. Даний генезис, запропонований Н. М. Хуторян, 

має чітку структуру, а початок кожного із періодів опирається на конкретні 

історичні факти в сфері нормативного регулювання матеріальної 

відповідальності. Як підсумок відзначимо, що погляд вченої на розподіл 

етапів історичного розвитку матеріальної відповідальності в трудовому праві 

буде нами врахований при побудові власної загальної періодизації 

формування та розвитку відповідальності в трудовому праві. 

Історичні етапи становлення та розвитку в контексті адміністративної 

відповідальності розглядає І. І. Шемелинець, який наводить три основних 

етапи: 
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Перший етап – середина ХІХ – початок ХХ століття – виникнення 

відносин, подібних до сучасної адміністративної відповідальності, 

розроблення принципів такої відповідальності та механізмів її застосування.  

Другий етап – з 1927 року, з моменту прийняття Адміністративного 

кодексу по 1984 рік, прийняття Кодексу про адміністративні 

правопорушення.  

Третій етап – з моменту прийняття Кодексу про адміністративні правопорушення і до сьогодні [44, 

с. 9-10]. 

Аналізуючи позицію вченого, не можемо не відмітити, що етапи розподілені на досить широкі 

часові проміжки. Автор робить акцент на ключовому значенні прийнятих нормативно-правових 

актів щодо регулювання адміністративної відповідальності в трудовому праві, при цьому не 

враховуючи значні історичні моменти історії української трудової науки. Що ж стосується 

безпосереднього відношення наведеної І. І. Шемелинцем періодизації до тематики нашого 

дослідження, то пропонуємо взяти до уваги окремі моменти і розкрити їх у власному розподілі 

етапів.  

Тісний зв'язок із нашим дослідженням має дисертаційне дослідження С. І. Кожушко, яка детально 

розглядає періоди розвитку законодавства про дисципліну праці, при цьому значне місце вченою 

відводиться дисциплінарній відповідальності за порушення трудового законодавства. При аналізі 

роботи автора чітко прослідковується класифікація наступних періодів: 

1) Дорадянський – кінець ХІХ ст. – 1917 р.; 

2) Радянський – 1917 – 1991 рр.; 

3) Етап незалежної України – 1991 – сьогодення [45, с. 13-81]. 

Відмітимо, що періодизація С. І. Кожушко має чітке історичне підґрунтя, що надає їй одночасно 

переваги, але й містить певні вади. Серед переваг відмітимо те, що вчена намагалася провести 

ціленаправлену ідеологічну лінію між станом трудового законодавства, що існував при кожному 

конкретному етапі. Основним ж недоліком даного історичного розподілу являється не врахування 

моментів прийняття конкретних нормативно-правових актів, що кардинально змінювали напрям 

правового регулювання відповідальності (у даному випадку дисциплінарної відповідальності) у 

трудовому праві. В цілому запропонований історичний розподіл має важливе значення для науки 

трудового права та комплексно розкриває всі найсуттєвіші історичні факти щодо розглянутої 

проблематики. 

Відходячи від наукових позицій щодо історичного генезису розвитку окремих складових 

відповідальності у трудовому праві, запропонуємо інші наявні розподіли періодів. Так, в праці Ю. 

П. Дмитренка, який розглядає періодизацію становлення та розвитку трудового права на території 

України, можна знайти окремі моменти прийняття норм щодо регулювання відповідальності. Так, 

на основі думок вченого можна вивести наступну періодизацію: 
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1) 1918 – 1941 рр.; 

2) 1941 – 1971 рр.; 

3) 1971 – 1991 рр.; 

4) 1991 – сьогодення [46, с. 15-34]. 

Як бачимо, історичний розподіл періодів становлення та розвитку 

відповідальності в українському трудовому праві ґрунтується як на важливих 

історичних подіях української історії, що наклали свій відбиток на сферу 

трудових правовідносин, так і на конкретних нормах трудового права, що 

стосувалися безпосередньо відповідальності. Ми вважаємо, що із переліку 

запропонованих нами класифікацій періодів становлення та розвитку 

відповідальності в сфері праці даний розподіл Ю. П. Дмитренка є найбільш 

ґрунтовним і напряму охоплює саме відповідальність у загальному її вигляді. 

Однак, на нашу думку, науковець не врахував більш давнього етапу розвитку 

законодавства про відповідальність в трудовому праві, а саме період 

«фабричного законодавства», тому періодизація потребує доповнень та 

доопрацювань. 

Часткову згадку про історичний аспект відповідальності у трудовому 

праві несе в собі праця О. Г. Середи, яка розглядає сучасний стан 

відповідальності колективно-договірних відносин. Зокрема вчена відмічає, 

що протягом періоду 1947-1993 рр. питання про відповідальність сторін 

колективного договору не порушувалося, а тому мало скоріше внутрішнє 

значення в рамках підприємства [47, с. 81]. Підтримуємо позицію вченої і 

вважаємо, що законодавство про відповідальність в сфері колективно-

договірних правовідносин і справді в зазначений період перебувало в стані 

застою, однак в цілому по відповідальності у трудовому праві було прийнято 

цілу низку норм, які змінили законодавче регулювання в цій сфері. 

Отож, на підставі розглянутих позицій науковців пропонуємо власну 

періодизацію етапів формування та розвитку відповідальності у трудовому 

праві, яка представлена наступними етапами: 

1) Середина ХІХ ст. – 1917 р.; 
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2) 1917 – 1945 рр.; 

3) 1945 – 1971 рр.; 

4) 1971 р. – сьогодення. 

Перший етап становлення та розвитку відповідальності в 

трудовому праві охоплює проміжок часу з середини ХІХ ст. по 1917 рік. В 

цей історичний період українські землі входили до складу Російської імперії, 

а тому повністю регулювалися імперським законодавством, в тому числі і в 

сфері трудових відносин. 

На наш погляд, розвиток правового регулювання відповідальності в 

трудовому варто пов'язувати із бурхливим розвитком промислового 

виробництва за часів, так званого, «фабричного законодавства», оскільки 

раніше така проблема не мала важливого значення в зв’язку із кріпацтвом на 

українських територіях. З цього приводу С. І. Кожушко зазначає, що до 

середини ХІХ століття наймана (вільна) праця в сучасному її розумінні 

застосовувалася здебільшого у кустарному виробництві і державою на той 

час не регулювалося [45, с. 11]. Повністю погоджуємося з вченою і від себе 

додамо, що без чіткої структури організації праці та правил, які б 

встановлювали чіткий перелік прав та обов’язків працівника та роботодавця, 

питання відповідальності в трудовому праві не мало необхідної актуальності. 

Таким чином, у 1861 році разом із скасуванням кріпацтва [48, с. 215] на 

українських територіях з'явилися нові можливості для розвитку трудового 

законодавства. Варто зауважити, що трудового права як окремої галузі в ті 

часи ще не існувало, тому, по-перше, в зв’язку із набуттям свободи 

селянством закладався його фундамент, а, по-друге, сфера праці 

регулювалася на основі цивільного права. Згідно тогочасних норм цивільного 

права, була передбачена відповідальність за порушення законодавства. Так, у 

статтях 2230-2233 Зводу цивільних законів 19 лютого 1861 року було 

закріплено певні обов’язки наймача, у тому числі і в частині відшкодування 

збитків, заподіяних наймодавцеві. За недобросовісне виконання цих 

обов’язків наступала цивільна (ст. 2233 Зведення цивільних законів) або 
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кримінальна відповідальність (ст. 2234 Зведення цивільних законів) 49, с. 

103. На основі зазначених фактів змушені констатувати, що саме з цього 

часу почалося формування галузі трудового права і поступовий відхід від 

цивільного регулювання трудових відносин. 

3 червня 1886 року було прийнято Закон «Про нагляд за закладами 

фабричної промисловості та про взаємні відносини фабрикантів і 

робітників», згідно якого було вперше встановлено умови найму робітників 

та обов’язковість закріплення найму в письмовій формі (ст. 7). Також було 

вперше зазначено умови припинення трудового договору та відповідальність 

сторін за його порушення (ст. 19-21) [50, с. 125]. Моментом, на якому варто 

закцентувати увагу, зважаючи на тематику нашого дослідження, є 

відповідальність за порушення умов трудового договору, особливо щодо 

відповідальності роботодавця, чого раніше не спостерігалося. Названі норми 

свідчать про набуття працівниками більш широкого спектру прав, що заклало 

основу формування саме трудових відносин. 

У ст. 30 Закону 1886 року, було визначено вичерпний перелік підстав 

притягнення до дисциплінарної відповідальності, а саме: 1) несумлінна 

робота; 2) прогул; 3) порушення порядку [51]. Особливу увагу привертає 

несумлінна робота, під якою в Законі розумілося виробництво робітником, 

внаслідок недбалості, недоброякісних виробів, псування ним під час роботи 

матеріалів, машин та інших знарядь виробництва. Розміри і форми стягнень 

за несумлінну роботу «визначаються відповідно до характеру несправності» 

(ст. 31) [51]. Як бачимо, відповідальність працівників за несумлінну роботу 

визначалася в розмірі пропорційному розміру понесеного роботодавцем 

збитку. В такому випадку, можна теоретично припустити, що робітник міг 

понести повну матеріальну відповідальність в разі великої шкоди, нанесеної 

роботодавцю. На нашу думку, такі умови праці та відповідальності за свою 

трудову діяльність сприяли налагодженню трудової дисципліни серед 

працівників та більш ретельному виконанню поставлених задач. 
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Ще одним нормативним актом, яким регулювалися відносини між 

працівниками та роботодавцями в аспекті відповідальності сторін було 

Положення «Про найм на сільській роботи» 1893 року. Положення 

забороняло наймачеві видавати найману плату в натуральній формі під 

загрозою кримінальної відповідальності, а за затримку виплати рядної плати 

встановлювалася пеня – «по півкопійки з рубля недоданої суми за кожен день 

прострочення» (ст. 45). Ст. 38 Положення забороняла працівникові 

відлучатися без дозволу господаря і приймати на себе без його згоди чужу 

роботу [52, с. 62]. Оскільки, переважна більшість населення були саме 

сільським жителями, то дане положення поширювалося на значну частину 

населення Російської імперії. Знову ж таки, як і в випадку попереднього 

нормативного акту, можна спостерігати встановлення відповідальності і з 

боку роботодавця.  

Наступним серйозним сплеском нормативного регулювання 

відповідальності в трудовому праві було прийняття Зводу законів про працю 

1913 року, який отримав назву Статут про промислову працю. Згідно зі 

Статутом 1913 р., за дисциплінарний проступок, який заподіяв шкоду майну 

роботодавця, працівник міг бути не тільки оштрафований, а й присуджений 

до сплати винагороди за заподіяну шкоду власнику підприємства в судовому 

порядку (ст. 104). В цьому випадку застосовувалися норми цивільного 

процесу, але єдиним джерелом відшкодування шкоди була, як правило, 

заробітна плата. На це побічно вказує ст. 110 Статуту, відповідно до якої 

працівник, який заподіяв шкоду, що перевищує 1/3 його заробітку, 

належного до встановленого терміну розплати, міг бути звільнений з 

ініціативи завідувача підприємством [53, с. 84]. Норми відповідальності, які 

стосувалися працівника, згідно зі Статутом, фактично обмежувалися 

стягненнями із заробітної плати. Ми вважаємо, що відповідальність 

працівника, який здійснив дисциплінарний проступок було пом’якшено, 

порівняно із попередніми нормативними актами, саме в такому стані 
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законодавство про відповідальність в сфері праці підійшло до революційних 

змін в Російській імперії. 

Л.С. Таль, аналізуючи практику застосування Статуту про промислову 

працю, писав, що коли робітнику довіряються матеріали та інші знаряддя, за 

псування яких він відповідає, роботодавці нерідко залишають собі право 

утримувати зі сплаченої робітнику винагороди деяку частину в забезпечення 

евентуальних вимог до робітника про відшкодування шкоди (так звана 

застава), тобто право на відстрочку сплати деякої частини винагороди до 

остаточного розрахунку [14, с. 161]. Як бачимо, на думку очевидця подій тих 

часів та видатного вченого-трудовика, практична сторона застосування норм 

Статуту та оперування цими нормами власниками підприємств дещо 

відрізнялися від закріплених в законодавстві. В цілому ж вважаємо, що 

суспільству, яке звикло до ганебного ставлення до робочої сили було складно 

оперативно перебудуватися на більш гуманні норми, що поступово 

впроваджувалися в Російській імперії. Така тенденція, на наш погляд, 

стосувалася не тільки роботодавців, але й самих працівників, які не звикли 

захищати свої трудові права. 

Отже, 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 працівника та відносно порушення його трудових прав. Такі 

події, на нашу думку, перш за все, 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.) – це 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 робітничого населення країни. 
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Подальший розвиток законодавства про відповідальність в трудовому 

праві базувався на основі Статуту про промислову працю 1913 р. [53]. 

Базуються наша думка на основі позиції професора С. О. Іванова, який 

характеризує даний законодавчий акт як той, що регламентує різні сфери 

трудових відносин і відзначає, що Статут містив ряд понять і норм, які не 

тільки увійшли до Кодексів 1918 і 1922 рр., але й дійшли до наших днів [54, 

с.37]. Повністю підтримуємо С. О. Іванова відносно того, що Статут про 

промислову працю відіграв важливу роль у прийнятті наступних ключових 

законів у трудовій сфері. На нашу думку, причиною того, що при прийнятті 

Кодексу законів про працю 1918 року значну увагу було приділено 

нормативному акту попередньої, ненависної більшовиками, імперської влади 

є недосвідченість нової влади в аспекті нормотворення.  

Також початок даного етапу має важливе значення для української 

історії, адже вперше за багато років було відновлено українську державність, 

яка хоча й тривала не довго, однак займає особливе місце в історії України. 

Зазначимо, що за часів Центральної Ради нормативно-правових актів, які б 

регулювали відповідальність в сфері трудових відносин прийнято не було, 

але такі норми було впроваджено за владарювання гетьмана П. П. 

Скоропадського [45, с. 11]. У червні 1918 р. влада П. Скоропадського 

прийняла Закон «Про заходи боротьби з розладом сільського господарства». 

Згідно з статтею 2 цього Закону, губернським земельним комітетам 

доручалося під управлінням і з затвердженням Міністерством земельних 

справ видавати обов’язкові постанови про примусове виконання місцевим 

населенням невідкладних сільськогосподарських робіт. Третя стаття цього 

Закону дозволяла губернським земельним комісіям визначати міру покарання 

за порушення виданих ними постанов. Вони могли тримати винних під 

арештом до трьох місяців чи накладати на них штраф до 500 карбованців. 

Четверта стаття цього Закону передбачала до одного року ув’язнення чи 

примусові громадські роботи на такий же термін за псування та знищення 

посівів. Таке ж покарання чекало на тих, хто самовільно припиняв 
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сільськогосподарські роботи чи спонукав до цього інших [55]. Отже, в часи 

Гетьманату було закріплено окремі норми, що регулювали відповідальність 

за порушення трудового законодавства. Фактично, це були перші норми 

прийнятті незалежною українською владою відносно мір відповідальності у 

трудовому праві. Зазначимо також, що, на нашу думку, відповідальність за 

часів Української Держави мала досить жорсткий характер, однак це повинно 

було сприяти покращенню трудової дисципліни та підвищенню загальних 

трудових цінностей працівників. 

Оскільки, українські землі в подальшому знову втратили незалежність і 

ввійшли до складу СРСР, то важливим буде згадати нормативні акти 

радянської влади, що почали застосовуватися в Україні після її приєднання 

до Радянського Союзу. Так, в КЗпП 1918 року велика увага відводилася 

встановленню та дотриманню дисципліни праці, то без введення різного виду 

санкцій за її порушення обійтися не могло. Так, Ю. П. Дмитренко звертає 

увагу на те, що за рiшеннями колективiв робiтникiв i службовцiв окремих 

пiдприємств вводилися рiзнi види стягнень за порушення режиму робочого 

часу та невиконання правил внутрiшнього трудового розпорядку. Постанови 

колективiв деяких пiдприємств, направленi на посилення трудової 

дисциплiни, мiстили також i iншi заходи впливу: позбавлення на певний 

термiн продовольчого пайка, зниження премiї, вирахування iз заробiтної 

плати, передача розгляду провини дисциплiнарному товариському суду, 

звiльнення i т. д. [46, с. 15-16]. Як можемо переконатися з позиції вченого, то 

згідно із новим законодавством у сфері праці, на підприємствах шляхом 

колективних рішень можна було приймати окремі правила щодо 

застосування стягнень із порушників трудового режиму в рамках 

конкретного господарського суб’єкта. Також узгоджувався і сам перелік 

стягнень, які можна було застосовувати. На нашу думку, це безумовно стало 

позитивним моментом, адже з середини трудового колективу було легше 

побачити наявні проблеми та спрогнозувати методи їх подолання. 
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На початку 20-х років ХХ століття, в умовах дуже напруженого 

політичного становища в СРСР, приймаються законодавчі акти, які 

передбачали навіть «вищу міру покарання» за порушення трудового 

законодавства. Серед таких нормативних документів слід виділити 

Постанову РНК РРФСР «Про посилення відповідальності осіб, винних у 

розкраданнях вантажів під час їх перевезення» 56, Постанова РНК РРФСР 

від 22 лютого 1921 р. «Про посилення відповідальності посадових осіб за 

злочини, вчинювані під час продовольчої роботи» 57. Ми вважаємо, що 

введення законодавцем зазначених норм, перш за все, пов’язано із 

недостатком продовольчих товарів, а, відповідно, підвищенням їх суспільної 

цінності. Тобто в зазначенні роки радянська влада застосовувала частіше 

силові методи підтримання трудової дисципліни на підприємствах, адже 

складне економічне положення не сприяло використанню демократичних 

норм. 

Після приєднання до Радянського Союзу на українських територіях 

застосовуються правові норми, прийняті більшовицьким урядом. Вже у 1922 

році приймається новий Кодекс законів про працю, згідно якого 

встановлюється відповідальність за порушення трудового законодавства. 

Таким чином, ст. 47 розділу V КЗпП визначила ряд причин, внаслідок яких 

працівник міг бути звільнений за ініціативою адміністрації: вчинення 

працівником злочину, безпосередньо пов’язаного з його роботою і 

встановленого судовим вироком, який набув законної сили, а також у 

випадках перебування працівника під вартою більше двох місяців, незалежно 

від того, пов’язане це з його роботою чи ні (п. «д»); нез’явлення на роботу 

протягом трьох днів поспіль або в загальній кількості більше шести днів на 

місяць без поважних причин (п. «е») 58. Також була окрема норма щодо 

регулювання матеріальної відповідальності, зазначена в ст. 83: наймач мав 

право за псування приладів, виробів і матеріалів, через недбалість найманого 

працівника чи внаслідок невиконання ним правил внутрішнього розпорядку, 

за постановою розцінково-конфліктної комісії, за один раз стягнути з його 
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заробітку вартість ушкодження, проте не більше однієї третини його місячної 

тарифної платні 58. На наш погляд, остання норма є не чіткою, оскільки не 

зрозуміло чи повинен порушник відшкодовувати шкоду поступово, по 

третині від його місячного заробітку, аж до моменту повного погашення або 

плата знімається одноразово з місячної заробітної плати з розрахунку – не 

більше, ніж третина тарифної платні. Аналізуючи інші норми КЗпП щодо 

відповідальності, то можемо сказати, що по відношенню до працівника 

ставилися жорсткі умови. У працівників не було особливого вибору, оскільки 

потрібно було або працювати на тих умовах, що встановив роботодавець, або 

бути звільненим. 

На початку 30-х років ХХ ст. науковці все більше уваги почали 

приділяти дослідженню законодавства та перспектив його розвитку щодо 

відповідальності в трудовому праві. Так, у наукових публікаціях про 

дисципліну праці дисциплінарний проступок розглядався як винне, 

протиправне діяння, що порушує норму трудового права, але виключає 

кримінальну відповідальність. Таке визначення було цілком зрозумілим, 

оскільки наприкінці 30-х років за більшість дисциплінарних проступків, у 

тому числі запізнення на роботу, прогул, самовільне залишення роботи, 

випуск бракованої продукції та ін. передбачалася кримінальна 

відповідальність [24, с. 54]. Можемо переконатися з позиції автора, що після 

вкрай тяжких 20-х років становище працівників не покращилося. Як і раніше 

до них застосовувалася низка санкцій за порушення умов праці, але складна 

економічна ситуація не дозволяла внести покращення в сферу трудових 

відносин. На нашу думку, в ті часи державі та роботодавцям слід було 

прислухатися до вимог робітничого класу та спробувати знайти компроміс, 

але замість діалогу до працівників застосовували силові методи, що 

поглиблювало кризу. 

І. В. Лазор відмічає, що в 30-40-і роки двадцятого століття 

адміністративне втручання в трудові відносини посилюється, внаслідок чого 

за дисциплінарні порушення передбачаються заходи адміністративної й 
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кримінальної відповідальності [59, с. 108]. Отже після встановлення режиму 

радянської влади на українських землях соціально-трудове положення 

працівників тільки погіршувалося. Замість покращення становища 

робітничого класу, яке обіцяли більшовики, отримали жорсткий режим 

тоталітарного управління. Враховуючи голод 1932-1933 років, коли 

населенню не було чого їсти, багатьом людям доводилося йти на порушення 

трудового режиму та навіть на крадіжки, заради того, щоб прогодувати себе 

та сім’ю. Натомість, встановлення жорсткіших норм відповідальності не 

допомагало, на нашу думку, покращенню становища як господарських 

суб'єктів, так і працюючих.  

З початком Великої Вітчизняної війни законодавство про працю знову 

зазнало змін, оскільки було переорієнтовано на виробництво військової 

продукції. Так, згідно з указами від 9 квітня 1942 р. [60] та 9 січня 1943 р. 

[61] скасовувалися чергові та додаткові відпустки. Відбулася їх заміна 

грошовою компенсацією, виплата якої була тимчасово призупинена. Поряд із 

заохоченням добросовісних працівників, за ряд порушень трудової 

дисципліни поряд із дисциплінарною відповідальністю застосовувалась 

кримінальна. Одним із заходів посилення дисципліни праці у роки війни було 

посилення ролі галузевих статутів про дисципліну праці, які застосовувалися 

зокрема на транспорті, у сфері зв’язку та в інших галузях. Особливість 

застосування цих статутів полягала в тому, що працівники мілітаризованих 

галузей, на яких вони поширювалися, вважалися військовослужбовцями і за 

порушення дисципліни праці вони притягувалися до відповідальності судами 

Військового трибуналу. Робітники і службовці транспорту за службові 

злочини, згідно з рішеннями Військового трибуналу, звільнялися з роботи і 

направлялися на фронт у штрафні роти [45, с. 39]. Тобто одним з найбільш 

суворих покарань була відправка порушника на фронт для ведення бойових 

дій. З одного боку, така міра покарання була виховним методом для інших 

працівників, а з іншого – відзначалася патріотизмом. 
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Отже, другий етап становлення та розвитку відповідальності в 

трудовому праві 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, у 1941 році почалася 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. 

Ключовим моментом стала відміна трудової мобілізації. Були скасовані 

щоденні понаднормові роботи. З 30 червня 1945 р. відновлюються чергові та 

додаткові відпустки, розпочинається видача грошової компенсації за 

відпустки, які не були використані під час війни [62, с. 377]. Починається 

пристосування суспільного життя до умов мирного часу, а в такий період 

результативність праці мала дуже важливе значення, оскільки потрібно було 

відновлювати економіку та інфраструктуру. Кожен працівник повинен був 

прикладати максимум зусиль, щоб влаштувати власне життя та поліпшити 

функціонування всього державного механізму.  

На перший погляд, начебто вiдбувалось посилення соцiальних гарантiй 

в трудовому правi, однак кримiнальна вiдповiдальнiсть за самовiльне 

залишення пiдприємств i установ, а також за прогули без поважної причини 

була скасована лише 23 квiтня 1956 року. Пiсля смертi Сталiна вiдбувається 

подальша демократизація трудового законодавства. З 1957 р. було 

вiдновлено право робiтника звiльнятися з роботи за власним бажанням, 

попередивши про це адмiнiстрацiю за два тижнi до зазначеного ним термiну 

залишення роботи [46, с. 26]. Тобто, відбулося часткове, хоча й з 
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запізненням, покращення умов праці працівників, зокрема скасування 

кримінальної відповідальності за прогули додало радянській трудовій сфері 

демократичності. З приходом до влади М. С. Хрущова, на нашу думку, 

спостерігалося послаблення тоталітарного режиму, а норми відповідальності 

щодо порушення трудового законодавства стали менш жорстокими. 

Тільки з другої половини 50-х років учені отримали можливість більш 

глибоко вивчати правову природу дисциплінарної відповідальності. Остання 

розглядалася за традицією в ключі дисципліни праці та дотримання правил 

внутрішнього трудового розпорядку [21, с. 22]. Деякі вчені намагалися 

теоретично обґрунтувати необхідність приблизної схеми, яка встановлює 

конкретизацію відповідальності залежно від тяжкості вчиненого проступку 

[63, с. 46]. По суті, це було пропозицією повернутися до практики 20-х років, 

коли в підзаконних актах визначалося 40-50 складів дисциплінарних 

проступків відповідно до ступеня їх тяжкості. О. В. Смирнов виступив проти 

таких пропозицій, резонно вважаючи, що необхідною умовою для 

застосування заходів дисциплінарної відповідальності є відповідність міри 

покарання скоєного, особи порушника та умовам, в яких воно було вчинено 

[64, с. 153]. На основі думок вчених можемо констатувати, що 

відповідальність в радянському трудовому праві тих часів була представлена 

лише в своєму дисциплінарному вигляді. Законодавство замість того, щоб 

набувати нових витків розвитку та відповідати вимогам сучасних світових 

тенденцій повернулося до норм 20-х років, які, безумовно, свого часу були 

досить прогресивними та новаторськими на фоні аналогів світового ринку, 

однак суттєво відставали від пануючих в світі норм 50-х років.  

Починаючи з кінця 50-х рр. ХХ ст., спостерігався певний законодавчий 

«застій» відносно регулювання відповідальності в трудовому праві, який був 

порушений ближче до кінця 60-х років. Так, 10 липня 1967 року Постановою 

Ради Міністрів СРСР «Про додаткове розширення прав міністерств СРСР» 

міністрам СРСР було надано право вносити за погодженням із ЦК 

профспілки зміни і доповнення до переліку посад працівників підприємств, 
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установ, організацій системи міністерств, з якими могли укладатися письмові 

договори про повну матеріальну відповідальність за недостачу матеріальних 

цінностей, прийнятих працівниками під відповідальність для зберігання або 

інших цілей [65]. Постановою Ради Міністрів СРСР від 10 липня 1967 року 

«Про передачу додатково на вирішення Ради Міністрів союзних республік 

питань господарського і культурного будівництва» [66]. Як бачимо, було 

прийнято постанови, які регулювали матеріальну відповідальність за 

порушення трудового законодавства. Відповідні загальносоюзні постанови 

передбачали прийняття на їх основі окремих нормативно-правових актів 

республіканського рівня. Потрібно відзначити, що погодження міри 

відповідальності на підприємстві разом із ЦК профспілки давало можливість 

працівникам здійснювати безпосередній вплив на норми матеріальної 

відповідальності.  

На думку В. Ф. Погорілко, всі основні принципи радянського 

трудового права були відображені 15 липня 1970 р. в Основах законодавства 

Союзу РСР i союзних республiк про працю [67, с. 17]. В Основах 

законодавства Союзу РСР та союзних республік про працю були встановлені 

такі види дисциплінарних стягнень: 1) зауваження; 2) догана; 3) сувора 

догана; 4) переведення на нижчеоплачувану роботу на строк до трьох місяців 

або переміщення на нижчу посаду на той же строк; 5) звільнення. У той же 

час, законодавець передбачив можливість інших дисциплінарних стягнень, 

які повинні були встановлюватись спеціальним законодавством про 

дисциплінарну відповідальність або статутами про дисципліну [68]. Ми 

вважаємо, що прийнявши Основи законодавства Союзу РСР та союзних 

республік про працю, законодавець, тим самим, об'єднав всі прийнятті 

раніше нормативні акти трудової сфери в одному законодавчому акті. 

Зауважимо, що базою для прийняття Основ став КЗпП 1922 року, який, все ж 

таки, був достатньо застарілим. Важливо, що було закріплено перелік 

основних мір відповідальності за порушення трудового права, які в 

основному стосувалися дисципліни праці.  
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Отже, третій етап формування та розвитку відповідальності у 

трудовому праві охопив складний пост воєнний період, коли сфера трудових 

відносин потребувала значного реформування. Норми щодо відповідальності 

сторін трудових відносин широко застосовувались 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. 

Початок даного історико-правового періоду ознаменувався із 

прийняттям нового Кодексу законів про працю 1971 року [38]. Ю. П. 

Дмитрекно, аналізуючи КЗпП 1971 року, зазначав, що вiн складався з 

вiсiмнадцяти роздiлiв: загальні положення; колективний договiр; трудовий 

договiр; робочий час; час вiдпочинку; нормування працi; заробiтна плата; 

гарантії i компенсацiї; гарантiї про покладання на працiвникiв матерiальної 

вiдповiдальностi за шкоду, заподiяну пiдприємству, установi, органiзацiї; 

трудова дисциплiна; охорона працi, праця жiнок; праця молодi; пiльги для 

працiвникiв, якi поєднують роботу з навчанням; iндивiдуальнi трудовi спори; 

професiйнi спiлки, участь працiвникiв в управлiннi пiдприємствами, 

органiзацiями [46, с. 27]. Прийняття КЗпП 1971 року стало дуже важливою 

подією для українського трудового простору, а він і досі залишається 

основним нормативно-правовим документом у сфері трудового права, 

оскільки є чинним і поєднує в собі всі основні трудові норми.  

Відповідно до КЗпП, передбачався ввесь спектр відповідальності за 

порушення трудового законодавства. Так, у статтях 130-138 
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урегульовувалися моменти пов’язані із матеріальною відповідальністю. 

Стаття 130 КЗпП передбачала загальні підстави та умови матеріальної 

відповідальності робітників і службовців. Робітники і службовці несуть 

матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, 

організації, внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків, а 

під підставами настання відповідальності вважалися: 1) шкода, заподіяна 

підприємству, установі, організації; 2) порушення покладених на працівника 

обов’язків [38]. На нашу думку, перша підстава, при якій працівник повинен 

був нести матеріальну відповідальність є зрозумілою, оскільки особа, що 

завдала матеріальної шкоди підприємству зобов’язується надати 

компенсацію збитків. Щодо другої підстави, то, ми вважаємо, що вона є не 

чіткою, оскільки порушення покладених на працівника обов’язків можуть 

каратися як матеріальною, так і дисциплінарною відповідальністю, тому 

потрібно вказати конкретні аспекти настання цих видів відповідальності. 

Радянська влада затвердила нові Типові правила внутрішнього 

трудового розпорядку 29 вересня 1972 року, які будувалися на базі Основ 

законодавства Союзу РСР та союзних республік про працю 1970 року та 

містили окремий розділ «Стягнення за порушення трудової дисципліни» [69].  

У 80-ті рр. ХХ ст. для більшого зміцнення трудової дисципліни було 

прийнято кілька нормативно-правових актів. Окремі норми щодо 

відповідальності за порушення дисципліни праці містили наступні:  

1) Постанова Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 28 липня 1983 року 

«Про додаткові заходи щодо зміцнення трудової дисципліни», в якій 

зазначалося, що за систематичне порушення трудової дисципліни, прогул без 

причин або появу на роботі в нетверезому стані робітник міг бути 

переведений на нижче оплачувану роботу без урахування спеціальності на 

строк до 3-х місяців [70]; 

2) Постанова Держкомпраці СРСР за погодженням ВЦРПС від 20 

липня 1984 року затвердила Типові правила внутрішнього трудового 

розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, 
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одним із семи розділів була «Відповідальність за порушення трудової 

дисципліни» [71]. 

Таким чином, радянське трудове законодавство досить жорстко 

боролося із порушниками нормального трудового режиму. Згідно із першою 

постановою, порушник, на період поки тривав термін погашення вини, не 

мав права звільнятися з підприємства або влаштовуючись на нову роботу 

повинен був продовжувати нести покарання. Тобто, за здобуття незалежності 

Україна отримала у спадок трудове законодавство, яке було орієнтоване на 

встановлення сильної колективної дисципліни на підприємствах.  

20 березня 1991 року було прийнято перші поправки до КЗпП, 

відповідно до яких встановлювалося дві основні зміни до попередніх норм 

щодо відповідальності за трудові порушення: за порушення трудової 

дисципліни до працівника може бути застосовано лише один із заходів 

стягнення – догана або звільнення; власник або уповноважений ним орган 

має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання 

про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу чи його 

органу [38]. Прийняття Закону з поправками до діючого КЗпП дало чітко 

зрозуміти курс України на отримання незалежності. Прийняті норми мали 

більш гуманістичний характер та дозволяли роботодавцеві доручати розгляд 

мір покарання за порушення умов праці профспілковим організаціям та/або 

трудовому колективу. Такі зрушення дають зрозуміти вектор політики 

української влади, орієнтованої на проєвропейський курс розвитку. 

Після здобуття незалежності, новостворена держава – Україна 

намагалася максимально адаптувати законодавство під наявне економічне 

становище та створити, тим самим, умови для поліпшення цього 

економічного положення.  

12 вересня 1991 року була прийнята Постанова Верховної Ради 

України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів 

законодавства Союзу РСР» [72]. Таким чином, законодавець дозволив 

застосовувати на території України законодавчі норми часів СРСР, однак 
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тільки ті, що не суперечать українському законодавству. Так, було дозволено 

використовувати Типові правила внутрішнього трудового розпорядку часів 

СРСР та орієнтуватися на них відносно встановлення трудової дисципліни та 

відповідальності за її порушення. 

Подальший розвиток українського трудового законодавства дозволяв 

прийняти низку ключових нормативно-правових актів:  

1) ЗУ «Про охорону праці» 14 жовтня 1992 р., стаття 4 якого 

наголошувала, що роботодавець несе повну відповідальність за створення 

належних, безпечних та здорових умов праці, а також за управління 

охороною праці (ст. 13). Стаття 14 та 39 передбачають відповідальність за 

недотримання правил охорони праці працівником, а Розділ VIIІ було 

присвячено безпосередньо штрафним санкціям за порушення умов охорони 

праці [73];  

2) ЗУ «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р., статті 17 і 

18 передбачають дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з роботи, 

відповідно за ухилення від ведення колективних переговорів та за порушення 

або невиконання умов договору [74];  

3) ЗУ «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р., статтею 36 

передбачено, що за порушення законодавства про оплату праці винні особи 

притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та 

кримінальної відповідальності згідно з законодавством [75]; 

4) ЗУ «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р., стаття 28 передбачає 

відповідальність згідно із чинним законодавством за порушення 

законодавства про відпустки [76]; 

5) ЗУ «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» від 3 березня 1998 р., стаття 27 визнає, що участь у законному 

страйку працівників не є підставою для притягнення їх до дисциплінарної 

відповідальності, а стаття 31 даного Закону передбачає, що особи, які винні у 

виникненні колективних трудових спорів (конфліктів) або які затримують 

виконання рішень примирних органів, утворених відповідно до цього Закону, 
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а також рішень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування 

чи їх посадових осіб, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, кримінальну 

або адміністративну відповідальність згідно із законодавством [77]. 

Таким чином, в багатьох нормативних актах, які не мають за мету 

встановлення норм відповідальності в трудовому праві все ж закріплено 

окремі статті або навіть розділи, що регулюють права та обов’язки сторін 

трудових відносин у рамках конкретного інституту трудового права і 

передбачають відповідальності суб'єктів за порушення норм законодавства. 

На нашу думку, закріплення переліку норм відповідальності за порушення 

трудового законодавства у рамках конкретного трудового інституту в 

окремих законодавчих актах потребує доопрацювання. В більшості законів 

вказано, що відповідальність за порушення трудового законодавства 

передбачається, але не зазначено конкретного переліку заходів, які можуть 

застосовуватися до порушників. Ці та інші законодавчі прогалини постійно 

посилають звичайного користувача від одного нормативного акту до іншого, 

не завжди дозволяючи знайти відповідні норми законодавства. В випадку, 

коли конкретні заходи щодо застосування відповідальності до порушника 

трудового законодавства будуть встановлені в окремих законах, то це 

додасть ясності трудовому законодавству в цілому. 

Окрім попередньо перелічених нормативно-правових актів, що 

регулюють трудове законодавство про відповідальність, варто назвати й інші 

нині діючі: 

1) ЗУ «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, 

установі, організації  розкраданням, знищенням  (псуванням), недостачею 

або втратою дорогоцінних металів,  дорогоцінного каміння та валютних 

цінностей» 1995 року [78]. Законом передбачено всі основні види порушень 

трудового законодавства та відповідальність за такі порушення; 

2) ЗУ «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з 

порушенням строків їх виплати» 2000 року [79]. Даний нормативний акт 
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передбачає відповідальність за несвоєчасну виплату доходів відповідно до 

законодавства; 

3) Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) 

матеріальних цінностей» 1996 року [80] з останніми внесеннями змін до неї 

законодавцем в 2011 році [81], яка встановлює необхідність перевірки 

пошкодженого майна для об’єктивного встановлення вартості понесених 

збитків та міри відповідальності за них. 

Українська сфера трудових відносин вже давно потребує якісних 

законодавчих змін. Такі зміни може принести з собою прийняття Трудового 

Кодексу України, який, починаючи з 2011 року, ніяк не вдається затвердити 

Верховною Радою України. В передостанній версії Проекту ТКУ можемо 

побачити, що суттєву увагу приділено регулюванню відповідальності за 

порушення трудового права. Зокрема, Книга Восьма має назву 

відповідальність сторін трудових відносин і складається із двох глав – 

відповідальність працівників і відповідальність роботодавців [82]. Ми 

вважаємо, що прийняття Трудового Кодексу в Україні стало би 

визначальною подією для сфери трудових відносин [83], адже Україна 

залишилася єдиною державою, яка й досі користується нормами останньої 

кодифікації трудового законодавства СРСР 1971 року. З іншого боку, 

змушені погодитися з українськими політиками, які голосують проти 

прийняття Трудового Кодексу, оскільки вважаємо його ще не достатньо 

якісно розробленим та вдосконаленим. 

Таким чином, останній етап формування та розвитку відповідальності у 

трудовому законодавстві охоплює період довжиною в більше ніж 40 років та 

не виокремлює період незалежності як окремий етап розвитку трудового 

законодавства про відповідальність. На наш погляд, не має 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 
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кодифікації трудового законодавства. Ми вважаємо, що новий етап розвитку 

трудового законодавства в цілому та законодавства щодо відповідальності у 

трудовому праві настане після прийняття Трудового Кодексу України, а 

інакше ми, як і раніше, будемо безкінечно вносити зміни до КЗпП, який вже 

давно є застарілим. 

 

Висновки до Розділу 1: 

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 в рамках своїх повноважень. 

2. Дисциплінарна відповідальність у трудовому праві – це перелік 

заходів, що можуть бути застосовані до працівника, перебуваючого 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. 

3. Матеріальна відповідальність у трудовому праві – це обопільна 

відповідальність сторін трудових правовідносин, робітника в аспекті 

нанесення шкоди підприємству, установі, організації та роботодавця у 

випадку нанесення шкоди працівнику, що передбачає відшкодування збитків, 

яка виникає одразу після безпосереднього встановлення факту 

правопорушення. 

4. Класифікацію ознак відповідальності у трудовому праві за критерієм 

належності скоєних правопорушень до певного виду відповідальності: 
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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 в 

залежності від категорії працівників; захист від безпідставного притягнення; 

особливий порядок стягнення майнової шкоди. 

5. Етапи становлення та розвитку відповідальності у трудовому праві: 

1) Середина ХІХ ст. – 1917 р. 

В цей історичний період українські землі входили до складу Російської 

імперії, а отже повністю регулювалися імперським законодавством, в тому 

числі і в сфері відповідальності за порушення трудового права; 

2) 1917 – 1945 рр. 

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 

робітничого населення країни. На цьому етапі починає розвиватися 

законодавство про відповідальність; 

3) 1945 – 1971 рр.. 

Складний поствоєнний період, коли сфера трудових відносин 

потребувала значного реформування. Норми щодо відповідальності сторін 

трудових відносин 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 в трудовому праві вийшло на новий 

рівень розвитку. 
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РОЗДІЛ 2. 

СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДО ЗАКОНОДАВСТВА 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

2.1 Сутність та ознаки адаптації національного законодавства про 

відповідальність до законодавства Європейського Союзу 

 

Інтенсивність та напрямки розвитку сучасного суспільства зумовлюють 

неможливість існування окремої держави поза межами світової спільноти. 

Складність соціальних, економічних, політичних, культурних, екологічних 

відносин спричиняє додаткові труднощі при виконанні завдань, які 

ставляться перед державами в ході забезпечення реалізації інтересів їх 

громадян. В таких умовах очевидною є неминучість розвитку міжнародних 

інтеграційних процесів. Україна, яка продемонструвала цілеспрямований та 

свідомий вибір європейського напрямку інтеграції, також не залишилась 

осторонь зазначених явищ, внаслідок чого виникла природна необхідність у 

спрощенні взаємодії з Європейським Союзом не лише через формулювання 

спільних цілей та програм їх втілення, а й через досягнення мінімально 

необхідного рівня соціального, економічного розвитку, а також через 

адаптацію правової системи України до правової системи Європейського 

Союзу, яка здійснюється через реформування законодавства та практики 

його застосування. Процес адаптації правового регулювання визначених 

сфер суспільних відносин переслідує одночасно дві мети: запозичення 

позитивного, теоретично та практично обґрунтованого досвіду якісного 

регулювання різноманітних груп відносин, а також досягнення рівня 

відповідності правовій системі Європейського Союзу, який буде визнаний 

достатнім для підвищення рівня взаємодії з європейською спільнотою. 

Однією із сфер, здійснення адаптації у якій є вкрай важливим, є галузь 

трудового права в цілому та інститут відповідальності за порушення 



68 

законодавства про працю зокрема. Це пов’язано із тим, що на даний момент 

саме існування ефективно функціонуючого механізму притягнення до 

відповідальності є однією з найпотужніших гарантій дотримання трудового 

законодавства. Крім того, на окрему увагу заслуговує і необхідність вжиття 

заходів, що повинні застосовуватися з метою недопущення подальших 

порушень прав людини в ході реалізації нею свого права на захист своїх 

законних інтересів. 

Усі перераховані вище обставини спричинили необхідність дослідження 

процесу адаптації національного законодавства через вивчення, пошук 

позитивних та негативних рис існуючих у законодавстві та доктрині 

визначень даного явища, глибокий аналіз загальних ознак, характерних для 

процесу реформування законодавства з метою його адаптації, адже лише 

вичерпно сформульований та внутрішньо узгоджений комплекс відомостей 

про адаптацію законодавства є допустимою основою для подальших 

спеціалізованих досліджень, які враховуватимуть специфічні особливості 

відносин у сфері адаптації законодавства про трудову відповідальність. 

Проблеми формулювання поняття, сутності та ознак адаптації 

законодавства України про відповідальність за порушення законодавства про 

працю до законодавства Європейського Союзу досліджувалися такими 

вченими, як А. О. Аганіна, А. С. Аристархова, Ф. В. Барановський,                

Л. В. Бицюра, І. А. Бойко, В. В. Гомонай, О. В. Горбик, Л. Л. Грицаєнко,       

С. В. Грищак, А. Ю. Денисевич, Т.  Ю. Кулапова, Н. О. Невмержицька,        

О. Л. Омельченко, О. Г. Середа, М. Л. Смолярова, О. А. Телічко,                   

М. Г. Хаустова, С. В. Шевчук, І. В. Яковюк та інші. 

З огляду на стан наукових досліджень в галузі розробки базових 

дефініцій та комплексів ознак, які стосуються процесу адаптації 

національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, що 

регулює питання відповідальності за порушення трудового законодавства, 

очевидною є необхідність подальшого вивчення зазначених питань з метою 
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їх практичного застосування в ході реалізації етапів адаптації законодавства 

у стратегічно важливих сферах. 

Аналіз процесів, що стосуються адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу (ЄС) доцільно розпочати з уточнення 

значення адаптації і як явища в цілому, і у зв’язку з впливом адаптаційних 

процесів на перетворення правової системи, викликані зміною законодавства. 

Н. О. Невмержицька вказує на те, що адаптація в цілому є 

пристосуванням тих чи інших явищ до навколишнього середовища, умов 

існування, є зміною їхньої форми чи змісту під впливом зовнішніх або 

внутрішніх чинників [84, с. 59]. Виходячи з позиції, висловленої автором, 

адаптація характеризується наявністю певного заздалегідь обраного 

орієнтиру, до якого наближається пристосовуваний об’єкт, або зовнішніх 

явищ, для уникнення конфлікту з якими здійснюється перетворення даного 

об’єкта. Іншою характерною особливістю адаптаційного процесу є те, що 

об’єкт або явище, з огляду на яке відбуваються зміни, може знаходитися у 

статичному стані по відношенню до змінюваного об’єкта, тобто зустрічних 

перетворень при адаптації одного об’єкта до іншого не відбувається. 

Що ж до процесу адаптації законодавства, то деякими авторами 

адаптація законодавства визначається як поступовий, розрахований на 

тривалу перспективу процес, який передбачає проведення ряду спланованих 

та узгоджених між собою дій щодо досягнення відповідності однієї правової 

системи іншій [85]. Отже, спираючись на дане визначення, можна прийти до 

висновку про те, що адаптація законодавства є протяжним у часі процесом, 

що дозволяє забезпечити всім учасникам правовідносин відносно 

комфортний перехід на новий рівень правового регулювання. Крім того, 

адаптація законодавства є процесом, що відбувається у відповідності до 

заздалегідь погодженого плану, який дозволяє узгодити дії всіх учасників 

процесу адаптації законодавства та гарантувати можливість завчасного 

виявлення та вирішення проблем, які можуть виникнути в процесі оновлення 

законодавства. 
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Л. В. Бицюра визначає адаптацію законодавства як встановлення 

взаємозв’язку законодавства з міжнародним правом, соціальну актуалізацію 

(прийняття рамкових законів, розробку законодавчих концепцій) [86, с. 188]. 

Незважаючи на раціональність зауваження щодо встановлення в ході 

адаптації зв’язку між правовою системою – «донором» та правовою 

системою – «реципієнтом», зауважимо, що встановлення зв’язку між 

правовими системами може бути бажаним результатом, наслідком адаптації, 

а не самим процесом. По-друге, слід звернути увагу на те, що процес 

адаптації законодавства дійсно може супроводжуватися прийняттям 

рамкових законів та розробкою законодавчих концепцій, проте якщо 

суб’єкти, що беруть участь в адаптації законодавства, обмежуватимуться 

лише цими інструментами, адаптація як така ризикуватиме не відбутися, 

адже не розробка, а реалізація концепцій, спрямованих на наближення 

законодавства держави – «реципієнта» до заданого орієнтиру є бажаним 

наслідком процесу адаптації. 

Т. Ю. Кулапова визначає адаптацію законодавства як процес 

проникнення міжнародно-правового та зарубіжного юридичного досвіду в 

національну правову систему, поєднаний із підготовкою та пристосуванням 

правової системи, правової культури сприймаючої сторони до нововведень, 

вивчених на теоретичному, нормативному та практичному рівнях на предмет 

їх сприйняття іншими правовими системами, їх необхідності та відповідності 

правовому досвіду, правовій культурі сприймаючої держави [87, с. 167]. На 

наше переконання, кожна із вказаних дослідницею ознак процесу адаптації 

законодавства є вірною, проте деякі питання викликає послідовність, 

розміщення ознак всередині визначення: проникнення зарубіжного досвіду 

дійсно відбувається в ході адаптації законодавства, проте цей процес 

відбувається не природнім, незалежним від волі шляхом, а через 

цілеспрямовану, вольову діяльність суб’єктів, що беруть участь в 

правотворчому процесі, і ставлять за мету не абстрактне вдосконалення 

законодавства, а таке його перетворення, яке відповідало б не лише 
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міркуванням доцільності і сучасним потребам суспільства, а і діючим в 

рамках правової системи – «донора» правових норм. Разом із тим, слід 

погодитися із думкою автора щодо попередньої перевірки запозичених норм 

на теоретичному, нормативному та практичному рівнях перед їх 

імплементацією, адже характерною особливістю адаптації законодавства є те, 

що одна із «сторін» адаптації знаходиться у статичному стані і на момент 

прийняття рішення про початок адаптації законодавства, як правило, вже 

здобула емпіричний досвід із впровадження та застосування певного 

комплексу правових норм. 

Також в літературі поняття адаптації законодавства пропонується 

тлумачити як «пристосування діючих внутрішньодержавних правових норм 

до нових міжнародних зобов’язань держави без внесення будь-яких змін до 

його законодавства» [87, с. 167]. Не погоджуючись із процитованим 

визначенням, зазначимо, що воно суперечить сутності адаптації. З одного 

боку, адаптація законодавства може частково бути пов’язаною з процесами, 

що не передбачають цілеспрямованого внесення змін до законодавства: 

прикладом такої ситуації є моніторинг проектів нормативно-правових актів 

на предмет наявності або відсутності суперечностей із правовими актами 

правової системи – орієнтиру перед їх прийняттям. З іншого боку, якісна 

адаптація законодавства неминуче вимагає дій щодо зміни діючого 

законодавства на таке, що відповідає обраному вектору, адже процес 

«пасивної» адаптації може бути не здійсненим і по завершенню декількох 

десятків років, що свідчить про некоректність наведеного визначення. 

Відповідно до нормативного визначення, закріпленого у Законі України 

«Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу», поняття адаптації законодавства 

визначається як процес приведення законів України та інших нормативно-

правових актів у відповідність з аcquis communautaire [88], яке визначається 

як правова система ЄС, що включає акти законодавства ЄС (але не 

обмежується ними), прийняті в рамках Європейського співтовариства, 
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Спільної зовнішньої політики та політики безпеки і Співпраці у сферах 

юстиції та внутрішніх справ. Таким чином, на даний момент орієнтиром і 

водночас зовнішнім явищем, у напрямку до якого та у відповідності до якого 

повинні відбуватися перетворення законодавства України, є саме правова 

система ЄС. Такий напрямок адаптації українського законодавства 

пояснюється передусім євроінтеграційними міркуваннями, обґрунтованими 

більш високим рівнем розвитку правовідносин у більшості сфер на території 

країн, що входять до ЄС. 

Крім зазначеного, адаптація законодавства України до законодавства ЄС 

у Законі визначається як: 1) пріоритетна складова процесу інтеграції України 

до ЄС; 2) планомірний процес, що включає декілька послідовних етапів, на 

кожному з яких повинен досягатися певний ступінь відповідності 

законодавства України до правової системи ЄС [88]. Незважаючи на те, що 

формулювання, використані у Законі, дозволяють сприймати два наведених 

твердження як альтернативні визначення поняття адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС, на нашу думку, метою законодавця було 

надання характеристики мети та суті даного явища, що додатково 

підтверджується змістом наведених норм. У першому твердженні 

окреслюється мотивація до запровадження процесу адаптації законодавства 

України до правової системи ЄС, а у другому описується суть процесу 

адаптації, який представляється як багатоступенева процедура підвищення 

рівня відповідності законодавства України заданому орієнтиру. На наше 

переконання, зазначені твердження, хоч і не дають вичерпного уявлення про 

особливості процесу адаптації законодавства, проте і не викликають 

заперечень. 

М. Л. Смолярова визначає адаптацію законодавства до законодавства ЄС 

як «послідовний процес наближення її правової системи, включаючи 

законодавство, правотворчість, юридичну техніку, практику, 

правозастосування до правової системи Європейського Союзу відповідно до 

критеріїв, що висуваються Європейським Союзом до держав, які мають намір 



73 

до нього приєднатися» [89, с. 273]. Заслуговують на увагу виокремлені 

дослідницею характерні особливості процесу адаптації законодавства, які 

стосуються перетворення не лише нормативної бази, але і практики її 

застосування, а отже певною мірою - і правосвідомості суб’єктів 

правозастосування, адже саме такий підхід дозволить забезпечити фіксацію 

результатів правової реформи. Крім того, автор у визначенні сфокусував 

увагу не лише на правовій системі ЄС, але і на меті досягнення відповідності 

вимогам, що ставляться до майбутніх членів ЄС, що зумовлює 

підконтрольність процесу адаптації не лише внутрішньодержавним 

компетентним суб’єктам, але і ЄС в особі його представників. 

На переконання О. А. Телічко, адаптація законодавства України до 

законодавства ЄС за своєю суттю є ширшою за звичайне виконання 

міжнародних зобов’язань, адже даний процес є невід’ємним елементом 

правової реформи, яка, у свою чергу, є складовою процесу трансформації 

українського суспільства [90, с. 27]. Погодимося з автором, зазначивши, що 

адаптація законодавства України до законодавства ЄС спричинена не лише 

зовнішніми явищами, а й глибокими внутрішніми причинами, а отже, за 

своєю суттю повинна виходити за межі звичайного процесу внесення змін до 

законодавства, а і повинна задля досягнення очікуваних наслідків 

супроводжуватися істотними змінами сприйняття суспільством ряду груп 

правових відносин. 

На нашу думку, адаптація законодавства України до законодавства ЄС є 

взаємоузгодженим, науково, практично та ідеологічно обґрунтованим 

процесом 1) зміни чинного законодавства; 2) 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 правової системи України аcquis communautaire ЄС. 

На переконання Л. Л. Грицаєнко, яка аналізує ознаки процесу адаптації 

законодавства в порівнянні з іншими засобами правової інтеграції, процес 

адаптації законодавства вирізняє серед інших засобів відсутність чітко 
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окреслених заходів юридично відповідальності за невиконання заходів з 

адаптації (крім недосягнення бажаних результатів взаємодії сторін), а також 

його односторонність, поширення на визначені на договірній основі сфери 

[91, с. 26]. Ознака відсутності відповідальності за невиконання заходів з 

адаптації законодавства була виокремлена внаслідок порівняння процесу 

адаптації з процесом гармонізації законодавства, що функціонує всередині 

ЄС, в рамках якого Комісія ЄС, а також будь-яка держава-член ЄС має право 

звернутися до Суду ЄС з приводу невиконання іншою державою своїх 

обов’язків, у тому числі – щодо гармонізації законодавства [92, с. 27]. Друга 

із ознак – односторонність – означає, що зближення законодавства 

відбувається не шляхом одночасного прийняття однакових норм рядом 

держав, спрямованого на досягнення певного рівня відповідності правового 

регулювання того чи іншого питання, а шляхом вжиття одним суб’єктом 

заходів для наближення свого законодавства до вже існуючих норм, що 

діють на території іншої держави. Визначеність сфер поширення адаптації як 

ознака зазначеного процесу вирізняється передусім у зв’язку з тим, що на 

даний момент адаптація законодавства запланована до втілення у спеціально 

визначених, пріоритетних сферах регулювання, зафіксованих у відповідних 

міжнародно-правових угодах та внутрішніх правових актах.  

В. І. Гомонай вважає основними ознаками процесу адаптації 

законодавства системність та довготривалість [93, с. 206]. Погодимось із 

автором, принагідно зазначивши, що дані ознаки, хоч і є дійсно 

притаманними адаптації законодавства, не здатні повністю охопити всі 

істотні риси цього процесу. Разом із тим, ефективно організовані відносини у 

сфері наближення правової системи до заданого орієнтиру дійсно повинні 

відрізнятися системністю, адже одиничні, не об’єднані спільною концепцією 

випадки зміни законодавства не здатні привести до бажаних наслідків, а 

оскільки якісна робота щодо впровадження адаптаційних нововведень на 

законодавчому та правозастосовному рівнях вимагає значних проміжків часу, 

довготривалість як характеристика процесу адаптації не викликає заперечень. 
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Ми вважаємо за доцільне визначити наступні ознаки адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС. 

Наявність прив’язки до аcquis communautaire. Виходячи з положень 

Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу»,  за мету процесу адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС взято досягнення відповідності 

правової системи України аcquis communautaire [88] з урахуванням критеріїв, 

що висуваються ЄС до держав, які мають намір вступити до нього. Поняття 

аcquis communautaire («здобуток союзу»), на думку О. В. Горбика, вміщає в 

себе, виходячи з положень законодавства та правової доктрини, загальний 

масив норм і правил: зміст, принципи та політичні цілі угод, закони, ухвалені 

на виконання угод, рішення Суду ЄС, декларації, резолюції, директиви, 

рішення, регламенти, інші акти ЄС, міжнародні угоди, укладені ЄС або 

членами ЄС між собою у сферах діяльності ЄС [94, с. 37]. З одного боку, 

наведене визначення змісту аcquis communautaire є дещо звуженим, адже, 

відповідно до законодавства, воно включає в себе спільні позиції, рішення та 

дії у визначених сферах, загальні принципи права та спільні стратегії членів 

ЄС. З іншого боку, таке розуміння здобутку ЄС не спотворює уявлення про 

зв'язок між адаптацією правової системи  України до  аcquis communautaire. 

Саме наведений перелік джерел «спільного доробку» ЄС дозволяє 

гарантувати те, що у ході якісних перетворень змін зазнають не окремі 

елементи правового регулювання, а система в цілому, адже цінність аcquis 

полягає не лише у досконалості формального регулювання, але і в 

характерних особливостях його сприйняття. Разом із тим, законодавством 

України передбачена можливість прийняття норм, що суперечать аcquis: 

прийняття таких нормативно-правових актів, які за своїм змістом 

вступатимуть в колізію з  acquis є допустимим за умови наявності 

достатнього обґрунтування необхідності прийняття такого акта і на чітко 

визначений у такому акті строк [88]. Зазначимо, що максимальний строк дії 

положень законодавства, які конфліктують з аcquis communautaire, у Законі 
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не встановлений з міркувань доцільності: наявність максимального строку, з 

одного боку, дозволила б суб’єктам нормотворчості включати до проектів 

нормативно-правових актів строки дії невідповідності аcquis communautaire, 

які є більшими за дійсно необхідні, хоча і знаходяться в межах 

максимального строку, і в такому разі виникало би більше труднощів при 

обґрунтуванні недоцільності запропонованої тривалості строків. З іншого 

боку, встановлені законодавством строки можуть виявитися недостатніми 

для окремих груп правових відносин. Таким чином, дієвість норми щодо 

встановлення максимального строку існування суперечностей в правовому 

регулюванні того чи іншого питання з правовою системою ЄС є сумнівною, 

що дозволяє констатувати правильність обраного законодавцем підходу. 

Тривалість процесу адаптації законодавства України до законодавства 

ЄС також слід розглядати як одну із ознак даного процесу. Як зазначає І. А. 

Бойко, на сьогоднішній день в правовій доктрині існують три концепції 

адаптації: мінімальної, помірної та максимальної адаптації [95, с. 157]. 

Мінімальна адаптація є придатною для забезпечення інтересів, що 

перетинаються в ході несистемної взаємодії: такої, яка не передбачає 

перспективи членства в ЄС. Сфера мінімальної адаптації теж є обмеженою і 

поширюється на норми, що регулюють базові комерційні відносини, а також 

права людини. Правове регулювання відносин у сфері праці, може 

трансформуватися в ході мінімальної адаптації лише незначним чином. 

Концепція помірної адаптації є єдиною, що не має міжнародно-правової 

основи, а отже, є виключно доктринальним поняттям, що передбачає 

наближення законодавства такою мірою, щоб уможливити поширення 

переваг внутрішнього ринку ЄС на Україну (при цьому питання членства в 

ЄС також не розглядається). Максимальна адаптація, у свою чергу, маючи на 

меті досягнення відповідності критеріям членства в ЄС, означає не лише 

забезпечення найвищого досяжного рівня змістовної та сутнісної 

відповідності законодавства України законодавству ЄС, а і гарантування 

ефективного застосування оновленого законодавства адміністративними та 
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судовими органами України, яке відбувається з додержанням запланованих 

строків досягнення відповідних результатів із застосуванням заздалегідь 

узгоджених методів/ інструментів. Здійснення заходів щодо максимальної 

адаптації законодавства України до аcquis communautaire з великим ступенем 

вірогідності вимагатиме значних проміжків часу. До того ж, як зазначає О. Л. 

Омельченко, процес адаптації слід поділяти на чотири достатньо тривалих 

етапи: 1) вивчення та аналіз норм ЄС задля встановлення їх сутності та 

змісту; 2) виявлення ступеня відповідності норм національного 

законодавства нормам законодавства ЄС; 3) адаптаційна правотворча 

діяльність; 4) впровадження в правозастосовну діяльність адаптованого 

законодавства [96, с. 16]. Таким чином, приходимо до висновку про те, що 

адаптація законодавства дійсно  є протяжним у часі процесом, зумовленим 

необхідністю здійснення як значного обсягу підготовчої діяльності, так і 

комплексу заходів щодо фіксації результатів реформування законодавства. 

При цьому окрему увагу слід звернути на той факт, що аcquis communautaire, 

на який суб’єкти, що беруть участь при адаптації законодавства, повинні 

орієнтуватися при провадженні своєї діяльності, не є статичним, тому 

досягнення поставлених перед початком процесу адаптації цілей повинне 

супроводжуватись подальшим моніторингом на предмет виникнення 

необхідності щодо повторних заходів з адаптації законодавства. 

Здійснення адаптації на основі комплексу принципів. Як і будь-який 

процес, що стосується глибинної трансформації правової системи України в 

цілому і внесення змін до законодавства зокрема, адаптація законодавства 

України до правової системи ЄС повинна здійснюватися у відповідності до 

ряду принципів, що забезпечуватимуть якісність та цілісність даного 

процесу. На думку Ф. В. Барановського, адаптація законодавства України є 

явищем, яке неодмінно повинне супроводжуватися розвитком принципу 

верховенства права, плюралістичної демократії, забезпеченням прав та 

основних свобод людини всім особам, що знаходяться під юрисдикцією 

держави [97]. Не можемо не погодитися із науковцем, який розпочав перелік 
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основоположних принципів адаптації принципом верховенства права, який в 

доктрині ототожнюється з категорією правової держави і за умови його 

належної реалізації здатен убезпечити правову систему від проникнення у неї 

(а у разі проникнення – від застосування) неправових нормативних актів. 

Перелік принципів автором доповнено принципом забезпечення прав та 

основних свобод людини, який, по суті, є явищем, досягнення і підтримання 

якого ставиться за кінцеву мету всіх процесів, пов’язаних з адаптацією 

правових систем. А. О. Аганіна, у свою чергу, вказує на те, що серед 

принципів адаптації законодавства слід передусім розглядати принцип 

верховенства права, законності, врахування сучасного становища 

українського суспільства, науковості, гуманізму, демократизму, гласності, 

системності [98, с. 61]. Поверхневий аналіз наведеної системи принципів у її 

порівнянні з попередньо зазначеною вказує на більш широкий підхід 

дослідниці до розуміння потреб процесу адаптації законодавства. Більш 

глибокий аналіз переліку принципів свідчить про розширення як принципів, 

що передусім впливають на зміст правових актів, так і принципів, які в 

першу чергу впливають на процедуру їх прийняття. На окрему увагу 

заслуговує принцип врахування сучасного становища українського 

суспільства, який слід тлумачити не лише в контексті порівняння становища 

суспільства України та суспільства ЄС, але і в світлі зміни потреб 

українського суспільства на різних етапах його розвитку. Отже, на нашу 

думку, більш ґрунтовно система принципів адаптації законодавства 

представлена саме другим дослідником, а отже саме ця система братиметься 

за основу при подальшому дослідженні.  

Здійснення адаптації законодавства у заздалегідь визначених 

сферах. Складністю та багатоетапністю процесу адаптації законодавства 

України, як вже було з’ясовано раніше, обґрунтовується тривалість процесу 

адаптації законодавства. Відтак, цілком природнім є прагнення сторін, 

залучених до процесу адаптації законодавства, визначити черговість 

реформування правового регулювання різних груп суспільних відносин. Як 
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зазначає М. Г. Хаустова, «процес універсалізації національного права 

розповсюджується, перш за все, на ті сфери суспільного життя, схожість у 

регулюванні яких не викликає ніяких сумнівів, є результативним і 

прийнятним для більшості держав, незалежно від їх культурно-

цивілізаційних відмінностей» [99, с. 26]. Погоджуючись із зазначеною 

позицією, звернемо увагу на те, що вона знайшла вираження у переліку так 

званих «пріоритетних» сфер здійснення адаптації законодавства, 

сформованого за принципом найбільшої важливості тих чи інших відносин. 

На думку Т. М. Середи, процес адаптації охоплює всі сфери законодавства, 

визначені в угоді між її сторонами, при цьому до пріоритетних належать ті 

сфери законодавства, від зближення яких залежить зміцнення економічних 

зв’язків України й держав - членів ЄС [100, с. 89]. Перелік зазначених сфер 

дійсно є зафіксованим як на національному рівні (у Законі України «Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» та інших нормативно-правових актах), 

так і на рівні міжнародних угод: спершу його було закріплено в Угоді про 

партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими 

Співтовариствами та їх державами-членами [101], згодом – в Угоді про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони  (далі – Угода про асоціацію) [102]. На даний 

момент законодавством передбачено шістнадцять пріоритетних сфер 

здійснення адаптації законодавства України до правової системи ЄС, і цей 

перелік потенційно може бути як розширено, так і звужено. Крім того, 

наявність передбачених у законодавстві пріоритетних сфер здійснення 

адаптації законодавства не означає заборону на здійснення адаптації в інших 

сферах. 

Здійснення адаптації законодавства у різних формах. Адаптація 

законодавства України до законодавства ЄС, як складний та багатоаспектний 

процес, вимагає залучення ряду інструментів, які дозволили б враховувати 
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всі характерні риси правового регулювання тих чи інших відносин у всіх 

сферах адаптації. С. В. Грищак пропонує виділяти ряд форм, у яких може 

здійснюватися адаптація законодавства: наближення (апроксимація), 

імплементація, транспозиція, координація [89, c. 274]. Під поняттям 

апроксимації, на думку автора, слід розуміти процес прийняття, внесення 

змін чи скасування правових норм задля наближення положень внутрішнього 

законодавства до положень актів законодавства ЄС для створення належних 

умов імплементації правового порядку ЄС. Поняття апроксимації також 

вживається в Угоді про асоціацію поряд із поняттям адаптації законодавства і 

тлумачиться як «забезпечення приблизної відповідності правового 

регулювання з певних питань» в контексті Угоди [102]. Імплементація, у 

свою чергу, є процесом створення державою організаційно-правових 

механізмів реалізації норм міжнародних договорів. Транспозиція та 

координація є відповідно заходами з прийняття, зміни чи скасування норм з 

метою досягнення ідентичних правових наслідків з нормативними актами ЄС 

та узгодженням тієї частини національного законодавства, щодо якого 

апроксимація або транспозиція є неможливими. Таким чином, за допомогою 

існуючого набору інструментів – форм адаптації законодавства суб’єктами 

правотворчості може досягатись мета адаптації законодавства із урахуванням 

специфіки тих чи інших правовідносин шляхом залучення існуючих текстів 

нормативно-правових актів, запозичення правових механізмів, створення 

власних інструментів, спрямованих на досягнення відповідного результату. 

Л. В. Бицюра пропонує розрізняти два рівня встановлення відповідності 

законодавства: статичний і динамічний [86, с. 190]. Статичний рівень, на 

думку дослідниці, реалізується через узгодження змісту законів, а 

динамічний – через гармонізацію їх дії. Отже, враховуючи, що адаптація 

виключно законодавства, форми здійснення якої наведені вище, демонструє 

переважно статичний рівень встановлення відповідності, необхідно 

враховувати, що до перелічених форм здійснення адаптації слід додати 

щонайменше одну форму – забезпечення адекватного сприйняття змін 
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правової бази всіма учасниками відповідних правовідносин, особливо – 

суб’єктами правозастосування.  

Реалізація процесу адаптації в рамках визначеного інституційного 

механізму. Згідно з положеннями Концепції адаптації законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 16.08.1999 року №1496, найважливішим елементом 

процесу адаптації законодавства є саме впровадження адаптованого 

законодавства, що вимагає вжиття додаткових організаційних заходів [103]. 

Погодимося з такою позицією з огляду на те, що процес адаптації 

законодавства, хоч за інституційним механізмом багато у чому нагадує 

звичайний процес нормативного регулювання, проте у зв’язку з особливими 

цілями даного процесу вимагає створення надбудов, що забезпечуватимуть 

контроль та сприяння в ході реалізації таких цілей. Згідно з положеннями 

Указу Президента України «Питання організації виконання Закону України 

«Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у сфері адаптації законодавства України до законодавства 

ЄС є Міністерство юстиції України [104]. Основою інституціонального 

механізму, у свою чергу, є Верховна Рада України як єдиний законодавчий 

орган, а також Кабінет Міністрів України. 

Сутністю адаптації трудового законодавства до законодавства ЄС, на 

думку О. Л. Омельченко, є не тільки приведення національного трудового 

законодавства у відповідність до законодавства ЄС, а й обов’язкове 

створення реальних умов для застосування адаптованого законодавства в 

сфері регулювання соціально-трудових відносин [96, с. 7]. Погодимося з 

дослідницею, зазначивши, що застосований нею підхід є співвідносним із 

раніше процитованою позицією Л. В. Бицюри, яка, розрізняючи рівні 

встановлення відповідності законодавства на статичний та динамічний, 

акцентує увагу не лише на реформуванні правового регулювання відповідних 

відносин, але і на подальшій роботі щодо забезпечення реального 
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функціонування нових правових норм у світлі визначених цілей, що є цілком 

раціональним з огляду на кількість позитивних за змістом, проте абсолютно 

декларативних з точки зору реалізації норм законодавства України. 

А. Ю. Денисевич пропонує визначати адаптацію трудового 

законодавства України до законодавства ЄС (у тому числі – у сфері 

відповідальності за порушення законодавства про працю) як діяльність 

державних установ щодо, з однієї сторони, дослідження нормативної 

правової бази Європейського Союзу у регулюванні трудової діяльності та, з 

другої сторони, національного трудового законодавства, а також 

порівняльної оцінки національного законодавства на відповідність рівню 

європейського правового регулювання зазначених відносин, підведення 

підсумків та надання пропозицій щодо поступового їх прийняття, 

впровадження результатів нормотворчої діяльності у правозастосовну 

практику [105, с. 104]. Варто звернути увагу на те, що автором було детально 

окреслено кроки, яких суб’єктам діяльності з адаптації законодавства 

необхідно вжити з метою вироблення якісних пропозицій щодо досягнення 

відповідності української правової системи правовій системі ЄС, адже 

характеристика даного етапу не викликає жодних заперечень (крім того, що 

робота з дослідження нормативної бази може виконуватися не виключно 

державними органами, а й за допомогою залучених фахівців у сфері права 

або наукових установ в цілому). З іншого боку, у якості дефініції процесу 

адаптації українського законодавства у сфері трудової відповідальності 

законодавству ЄС, дана характеристика є дещо неповноцінною, оскільки 

охоплює собою лише перший, підготовчий етап адаптаційної діяльності, 

повністю залишаючи поза увагою етап імплементації в законодавство та 

контролю за реалізацією сформульованих пропозицій.  

Виходячи з позиції, висловленої В. С. Кілімовим, адаптація 

законодавства про трудову відповідальність до законодавства ЄС є процесом 

досягнення відповідності національним законодавством у зазначеній сфері 

європейським стандартам та вимогам, який здійснюється з метою інтеграції 
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України до європейських структур [106, с. 108]. На нашу думку, дане 

визначення, незважаючи на відсутність у ньому суперечливих міркувань, 

придатне для характеризації мети, а не  ключових ознак зазначеного процесу. 

Крім того, у даному визначенні жодним чином не вирізняється сфера 

трудових відносин, оскільки воно є цілком придатним для вживання і по 

відношенню до адаптації інших сфер правовідносин. 

Н. Л. Лютов визначає адаптацію законодавства у сфері регулювання 

трудових відносин на стадії укладення, виконання, припинення трудового 

договору, реалізації трудових гарантій, а також притягнення до 

відповідальності за порушення трудового законодавства як пристосування 

діючих у державі норм до норм міжнародного права у зазначених сферах 

[107, с. 151]. Незважаючи на детальний опис правовідносин, які 

охоплюються сферою адаптації законодавства, автор доволі лаконічно 

окреслив сам процес адаптації, який був зведений до «пристосування діючих 

норм». Таким чином, науковцем не було звернуто увагу на ключові 

особливості процесу адаптації, які, хоч і є обов’язковими переважно для 

загального визначення адаптації, а не для визначення адаптації законодавства 

у певній сфері, були б не зайвими. Крім того, в контексті досліджуваного 

питання більш коректною була би вказівка на законодавство ЄС, а не на 

міжнародне законодавства в цілому. 

О. Л. Омельченко пропонує розуміти під поняттям адаптації трудового 

законодавства України (включно із інститутами, що регулюють питання 

трудової відповідальності) до законодавства ЄС діяльність компетентних 

державних органів щодо дослідження, з одного боку, нормативної бази ЄС у 

сфері правового регулювання трудової діяльності, а з іншого – національного 

трудового законодавства та їх порівняльна оцінка на відповідність рівня 

правової регламентації відносин у сфері праці; формування висновків і 

пропозицій щодо етапів прийняття необхідних положень шляхом 

нормотворчої діяльності і впровадження її результатів у правозастосовну 

практику [96, с. 6]. По-перше, дане визначення за своїм змістом є майже 
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ідентичним дефініції, запропонованій А. Ю. Денисевич, а відтак має 

аналогічний перелік недоліків. По-друге, варто зазначити, що автор все ж 

звузив наведене раніше визначення шляхом окреслення результату 

адаптаційного процесу як «формування висновків та пропозицій щодо етапів 

прийняття необхідних положень», а отже скоротив обсяг роботи з адаптації з 

розробки найбільш раціонально з точки зору форми, змісту створених 

проектів нормативно-правових актів, які сполучаються в єдину систему, 

здатну забезпечити якісне реформування регулювання відносин до розподілу 

процесу впровадження змін до правової системи на етапи. У зв’язку з цим, на 

нашу думку, дане визначення потребує доповнення. 

Ю. П. Орловський вказує на стратегічну важливість залучення 

позитивного іноземного досвіду регулювання відповідальності за порушення 

законодавства про працю і тлумачить адаптацію законодавства у відповідній 

сфері як процес цілеспрямованого наближення законодавства сприймаючої 

держави до іноземного законодавства, яке здійснюється з метою досягнення 

позитивних результатів правового регулювання, досягнених в іноземній 

державі [108, с. 95]. Загалом погоджуючись із думкою науковця, зазначимо, 

що дане визначення є універсальним, не пристосованим до особливостей 

процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері 

відповідальності за порушення законодавства про працю. Разом із тим, 

ознаки даного процесу, вказані у дефініції, дійсно є притаманними явищу 

адаптації. 

На нашу думку, виходячи з аналізу зазначених вище визначень, 

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 
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communautaire ЄС у сфері правових відносин, якими охоплюються питання 

застосування юридичної відповідальності за порушення законодавства у 

сфері праці до всіх учасників трудових відносин. 

Ю. П. Орловський, аналізуючи відносини у галузі адаптації 

законодавства у сфері трудових відносин, і, зокрема, у сфері трудової 

відповідальності, вказує на такі їх особливості, як зовнішній характер таких 

відносин, а також реалізація їх у заздалегідь визначених формах [108, с. 96]. 

Зовнішній характер відносин пояснюється тим, що, на відміну від процесу 

реформування правового регулювання, який здійснюється виключно за 

внутрішньодержавною ініціативою, до процесу адаптації законодавства у 

якості допоміжних та контролюючих суб’єктів долучаються зовнішні, 

іноземні суб’єкти. Крім того, процес адаптації, крім внутрішніх наслідків, 

спрямований на досягнення певного результату у сфері міжнародних 

відносин (результати адаптаційного процесу враховуються при визначенні 

стану готовності держави до підвищення рівня інтегрованості до 

європейської спільноти). 

Характерними ознаками процесу адаптації законодавства, що регулює 

питання відповідальності за порушення законодавства про працю, на думку 

Н. Л. Лютова, є їх безперервність, юридична формалізованість та здійснення 

її системою компетентних державних органів [107, c. 152]. Зазначені ознаки 

дійсно є притаманними досліджуваному процесу, проте вони не 

характеризують його з точку зору специфіки відносин, у сфері який він 

реалізується. У зв’язку з цим перелік ознак повинен бути доповнений 

характерними рисами, які відокремлюють процес адаптації законодавства 

про трудову відповідальність від процесу адаптації законодавства про 

кримінальну, адміністративну, цивільну відповідальність тощо. 

На наше переконання, процесу адаптації законодавства, що регулює 

питання відповідальності за порушення законодавства про працю, 

притаманні як загальні ознаки, вже досліджені у даному розділі, так і певні 

специфічні ознаки, які ми розглянемо нижче. 
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Адаптація законодавства про трудову відповідальність потребує 

максимального рівня встановлення відповідності (на противагу помірній 

та середній адаптації). Норми, що регулюють питання відповідальності за 

порушення трудового законодавства, утворюють окремий інститут трудового 

права, який, незважаючи на свою зовнішню відокремленість від інших 

інститутів, є тісно пов’язаним практично з будь-якими відносинами, що 

регулюються  галуззю трудового права. Як справедливо зазначає О. А. 

Телічко, протягом останніх років в державах-учасницях ЄС у зв’язку з 

вдосконаленням правового регулювання ряду питань у сфері праці відбулось 

істотне поліпшення стану забезпечення охорони праці на підприємствах [90, 

с. 27]. Одним із таких питань, безсумнівно, є питання відповідальності 

працівників та роботодавців, оскільки у зв’язку з особливостями правової 

ментальності громадян часто саме питання відповідальності є основними 

мотиваторами при обранні тих чи інших моделей поведінки, яка охоплюється 

сферою відповідних правовідносин. На думку А. Ю. Денисевич, на 

підготовчій стадії адаптації законодавства, на якій на даний момент 

перебуває цей процес в Україні, необхідно поставити перед компетентними 

органами набагато більшу кількість завдань, ніж механічне копіювання 

міжнародних норм у закони, що стосується створення нових політично-

демократичних органів, громадських організацій, інших інститутів, які були 

б здатні забезпечити реалізацію прав та законних інтересів людини [105, с. 

106]. Усі зазначені фактори обґрунтовують необхідність обрання того 

вектора діяльності у сфері адаптації законодавства, який відповідав би 

здійсненню саме максимального рівня встановлення відповідності 

законодавства України правовій системі ЄС у досліджуваній сфері, оскільки 

у зв’язку з відсутністю потужних позитивних традицій у сфері додержання 

прав людини в ході реалізації нею конституційного права на працю дана 

сфера потребує глибокого реформування. Виходячи з цього, помірний або 

середній ступінь імплементації цінностей acquis communautaire ЄС у даній 
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сфері є прийнятним лише на початкових стадіях, оскільки існує нагальна 

потреба у більш глибоких, структурних перетвореннях даних відносин. 

Належність більшості джерел acquis communautaire сфері трудової 

відповідальності до hard law. Взаємопроникнення англо-американської та 

романо-германської правових систем, яке відбувається, в тому числі, і на 

території ЄС шляхом об’єднання основних надбань вказаних правових 

систем, спричинило укорінення категорій «hard law» (включає в себе 

формалізовані, імперативні норми) та «soft law» (стосується квазі-правових 

форм регулювання, порушення яких не призводить до накладення санкцій). 

Тенденція до такого поділу простежується і в українському законодавстві 

[88]: Закони України «Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» в переліку 

джерел acquis communautaire ЄС містить не лише формально визначені, 

загальнообов’язкові джерела норм права, а і рекомендації, спільні позиції, 

судові рішення. В. С. Кілімов вказує на те, що більшість норм трудового 

права ЄС містяться у директивах щодо статевої дискримінації з питань 

зайнятості, оплати праці, масових звільнень, прав працівників при 

банкрутствах та передачі компанії, договірних зобов’язань щодо отримання 

інформації [106, с. 109]. Отже, і правове регулювання питань 

відповідальності за порушення трудового законодавства відбувається за 

допомогою директив, які є обов’язковими щодо остаточного результату, 

якого вони повинні досягти, та щодо держав-членів, яким вони адресовані 

(незважаючи на свободу вибору сторонами конкретних правових механізмів 

досягнення запланованого результату), а також, згідно з останньою 

практикою Суду ЄС, можуть мати і пряму дію, а отже, здатні діяти, як 

звичайні імперативні нормативно-правові акти [109, с. 32]. Отже, загалом 

правове регулювання досліджуваних відносин відбувається переважно за 

допомогою інструментів hard law, що прямо випливає з характеристик 

директив як основної категорії джерел права, що застосовуються для 

здійснення нормативного впливу на дані відносини. Не відрізняється і 
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національний підхід до регулювання питань у сфері трудових відносин, в 

особливості – у сфері відповідальності за допущені порушення 

законодавства. Це обумовлюється, передусім, специфікою зазначених 

відносин, оскільки проблеми юридичної відповідальності з метою 

недопущення поглиблення порушення прав суб’єктів трудових (як і будь-

яких інших правових) відносин потребують їх регулювання за допомогою 

імперативних, формалізованих інструментів. 

Охоплення досліджуваними відносинами не лише відповідальності 

сторін за трудовим договором, а й за колективними угодами. Т. В. 

Шелпякова цілком справедливо вказує на те, що можливість захисту прав 

працівників та роботодавців повинна бути забезпечена як в індивідуальному, 

так і в колективному порядку [110, с. 378]. Погоджуючись із дослідницею, 

зазначимо, що останніми роками питання захисту прав та законних інтересів 

учасників трудових правовідносин перемістилось на рівень колективно-

договірного регулювання, а оскільки автори колективно-договірних норм 

мають підвищену схильність до їх порушення, викликану особливостями 

правового статусу та економічної ролі сторін колективних договорів та угод, 

питання відповідальності за порушення досягнутих домовленостей є одним із 

ключових. Як зазначає О. Л. Омельченко у своєму дисертаційному 

дослідженні, європейська соціальна політика ґрунтується на договорах та 

пов’язаних з ними інструментах, що забезпечують розвиток соціального 

діалогу та укладення європейських колективних угод [96, с. 7]. Відтак 

правова система ЄС повинна містити частину acquis, якою охоплюється 

надбання європейської спільноти у галузі забезпечення реального 

функціонування системи колективно-договірного регулювання трудових 

відносин. Стаття 291 Угоди про асоціацію містить положення про 

необхідність забезпечення ефективного визнання права на колективні 

переговори [102, ст. 291], адже воно включає в себе і визнання права на 

захист від неправомірного втручання в право на колективні переговори, і 
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право вимагати виконання домовленостей, досягнутих в ході колективних 

переговорів. 

Таким чином, в ході дослідження ми дійшли висновку про те, 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. 
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2.2 Особливості, роль та значення джерел права Європейського Союзу 

про відповідальність у трудовому праві 

 

Однією зі специфічних особливостей процесу адаптації законодавства 

держави до іноземного законодавства є необхідність здійснення 

попереднього комплексного аналізу цілого зрізу іноземної правової системи 

у відповідній галузі права. Адаптація законодавства України до правової 

системи Європейського Союзу у сфері застосування трудової 

відповідальності не є винятком. Слід звернути окрему увагу на те, що 

аналізові підлягає не лише текстуальна форма вираження ряду нормативних 

положень, що фіксують схеми регулювання відносин, відмінні від 

національних механізмів. Даний процес є значно ширшим і вимагає 

формулювання ґрунтовних висновків, заснованих на глибокому розумінні 

характерних особливостей механізму дії досліджуваних норм зокрема, і 

джерел права, що їх містять, в цілому, в умовах іноземної правової системи. 

Початковий етап якісного аналізу повинен вміщувати в себе 

дослідження ролі та значення джерел права, що регулюють питання 

застосування юридичної відповідальності за порушення норм трудового 

права, адже вкрай важливим є розуміння місця норм, що підлягають 

адаптації, у правовій системі, з якої вони будуть виокремлюватися, а також 

особливостей, що випливають із характеристик джерел права, які впливають 

на застосування зафіксованих у них норм. 

Аналіз особливостей, ролі та значення джерел права Європейського 

Союзу, що входять до acquis communautaire у сфері відносин щодо 

застосування відповідальності у трудовому праві, є ускладненим завдяки 

специфіці ЄС як унікального міжнародного квазідержавного утворення, що 

обумовлює багатошаровість законодавства, яке підлягає застосуванню до 

кожних конкретних правовідносин, та існуванню в правовій системі ЄС 

нетипових для України механізмів регулювання правових відносин. 
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Дослідження джерел права, що є елементами acquis communautaire ЄС у 

сфері відносин щодо застосування відповідальності за порушення трудового 

законодавства, слід розпочати із визначення загальних особливостей та кола 

таких джерел. 

Договором про функціонування Європейського Союзу (ст. 153) 

передбачено, що ЄС наділяється повноваженнями щодо підтримки та 

доповнення діяльності держав-членів у таких галузях, як покращення 

трудової сфери в інтересах охорони здоров’я та безпеки працівників, умови 

праці, соціальне забезпечення працівників, їх захист у разі розірвання 

трудового договору, інформування працівників, представництво та 

колективних захист інтересів працівників та роботодавців, рівність у 

поводженні між чоловіками та жінками тощо [111, c. 73]. Таким чином, із 

процитованої норми можна дійти висновку про те, що правове регулювання 

трудових відносин в ЄС здійснюється саме з акцентом на зазначені групи 

правовідносин. Це означає, що питання, які стосуються трудової 

відповідальності працівників та роботодавців, також концентруються 

навколо зазначених груп відносин. Інші аспекти трудової відповідальності 

віднесені до сфери компетенції держав-учасниць, проте і вони повинні бути 

урегульовані у відповідності до загальних принципів правового регулювання, 

що прийняті на території ЄС, тобто принципів охорони основних прав і 

свобод людини, правової визначеності, пропорційності, захисту законних 

сподівань осіб, заборони подвійного покарання за одне правопорушення 

тощо. 

С. Ю. Кашкін, у свою чергу, вказує на те, що разом із загальними 

політиками з регулювання різноманітних аспектів економічної діяльності, 

одним із складових елементів компетенції ЄС є питання у сфері політики 

забезпечення зайнятості та політики в соціальній сфері [112, c. 180]. Такий 

вектор розвитку ЄС, безумовно, впливає і на правове регулювання трудових 

відносин на території Співтовариства, яке відбувається в ключі усунення 

перешкод у встановленні нормального рівня зайнятості (зокрема, через 
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усунення випадків дискримінації працівників при укладенні трудового 

договору та його виконанні), а також соціального забезпечення працівників, 

що має своїм наслідком зміщення акцентів до регулювання питань 

відповідальності за правопорушення саме у даних сферах. 

Як зазначає М. Р. Аракелян, пріоритетними сферами правового 

регулювання у галузі соціально-трудових відносин стала охорона праці та 

свобода пересування працівників [113, c. 293]. Набуття саме цими двома 

сферами пріоритетного статусу пояснюється наступним: недоліки 

впровадження заходів з охорони праці мають своїм наслідком найбільш 

негативні для працівників явища у вигляді підвищеного рівня травматизму та 

смертності на підприємствах, тобто спричиняють події, усунення наслідків 

яких є складним або в принципі неможливим. Іншою сферою є свобода 

пересування працівників, тобто такі відносини, які здатні найбільшою мірою 

продемонструвати відмінність між, з одного боку, відособленим існуванням 

та розвитком кожної держави-учасниці ЄС та станом інтегрованості великої 

кількості держав до спільного європейського простору, що має своїм 

наслідком можливість комфортної реалізації свого права на працю 

громадянами однієї з країн-учасниць ЄС на території всього Співтовариства, 

з іншого боку. 

Л. М. Ентін звертає увагу на той факт, що європейське соціально-

трудове регулювання має в своїй основі законодавчі ініціативи, що виходять 

від інститутів ЄС нарівні із колективними переговорами між соціальними 

партнерами [114, c. 765]. Отже, 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 
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суб’єктів соціального діалогу не розвинений чи розвинений незначним 

чином. 

Д. Лесак та Дж. В. Брідж вказують на те, що джерела європейського 

трудового права дозволяють вказати на наступні його характерні 

особливості: міжнародний і національний, публічний і приватний, 

матеріальний і процесуальний характер, застосування як законодавчих, так і 

прецедентних джерел [115]. Не можемо не погодитися із наведеною думкою 

науковців щодо рис, обумовлених особливостями правової системи ЄС, 

зазначивши, що основним їх підґрунтям є внутрішні особливості ЄС як 

унікального міжнародного утворення, яке за своїм ознаками співвідноситься 

і з рисами міжнародної організації, і з рисами держави, всупереч відсутності 

офіційного, нормативно закріпленого визнання приналежності ЄС до будь-

якої з наведених категорій. Також в основі даних особливостей лежить 

галузевий підхід до правового регулювання відповідних груп відносин 

інституціями ЄС: більшість нормативно-правових актів у сфері трудового 

права, які містять не узагальнені, а спеціальні норми, мають на меті 

регулювання всього комплексу відносин, що стосуються не певної галузі 

права (наприклад, цивільного процесуального), а певної галузі діяльності 

(наприклад, діяльність працівників на річкових суднах). 

В. М. Завгородня, аналізуючи специфічні особливості джерел трудового 

права ЄС (і, зокрема, джерел, що встановлюють норми щодо відповідальності 

у трудовому праві), зазначає, що відповідні відносини регулюються 

переважно імперативними нормами наднаціонального характеру, 

закріпленими у засновницьких договорах та основних нормативно-правових 

актах ЄС – регламентах, директивах, а крім того - резолюціях, програмах, які 

приймаються інституціями ЄС в галузі регулювання праці та не мають 

обов’язкового характеру, проте координують заходи, що впроваджуються 

державами-членами ЄС, ставлять спільні для всіх завдання [116, c. 123]. 

Автором зроблено цілком логічний висновок щодо переважання 

імперативних норм трудового права над диспозитивними на території ЄС. Це 
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обумовлюється вже описаним раніше фактом звуженості сфери правового 

регулювання трудових відносин в межах ЄС шляхом формування 

пріоритетних сфер регулювання, застосування диспозитивних методів 

правового впливу у яких означало б майже повну неврегульованість 

правових відносин на рівні Співтовариства і віднесення їх до сфери 

виключної компетенції держав – учасниць ЄС. 

А. Ю. Денисевич до певної міри погоджується із наведеною вище 

позицією, зазначаючи, що аналіз нормативно-правових актів ЄС у сфері 

трудової діяльності дає можливість прийти до висновку про те, що вони, як і 

інші міжнародні угоди про права людини, складаються із норм двох видів – 

імперативних і диспозитивних [105, c. 105]. Звернемо увагу на 

формулювання, вжите автором, що демонструє його позицію стосовно 

природи правових актів ЄС у сфері трудового права: автор сприймає їх як 

міжнародні угоди про права людини. Слід зазначити, що, незважаючи на 

беззаперечну подібність більшості джерел права ЄС на міжнародні угоди, не 

слід визначати їх саме таким чином, не роблячи застережень щодо 

специфічних рис таких джерел. Враховуючи те, що ЄС значно відрізняється 

від звичайних міжнародних організацій, в рамках яких створюються та 

підписуються класичні міжнародні угоди, і ці відмінності, зокрема, 

відображаються і на характеристиках правових актів ЄС, деякі з яких, 

наприклад, наділяються прямою дією та вищою юридичною силою на 

території ЄС і не потребують будь-якої ратифікації, внутрішнього 

затвердження актів тощо. 

О. М. Дарморіс вказує на те, що основними первинними джерелами 

трудового права ЄС є Договір про функціонування Європейського Союзу, 

Договір про Європейський Союз, Амстердамський договір, Ніццький договір, 

Лісабонський договір, Єдиний європейський акт, Хартія про основоположні 

права ЄС  [117, c. 8]. Звернемо увагу на те, що дослідниця зосередилась саме на 

первинних джерелах права, які містять лише базові положення, що стосуються 

загальних підходів до регулювання відповідних груп правових відносин і не 
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містять конкретних механізмів застосування юридичної відповідальності до 

працівників або роботодавців за допущені порушення трудового законодавства 

ЄС, і визначають лише основні вектори подальшого, більш детального 

регулювання відносин у сфері трудового права за допомогою інших доступних 

інструментів, передбачених в основних актах ЄС. 

Також дослідниця стверджує про те, що «важливою складовою джерел 

трудового права ЄС виступають акти соціального партнерства, які за допомогою 

дієвого механізму імплементації їх положень у внутрішнє законодавство країн-

членів, на даний час фактично визначають напрямки подальшого розвитку 

трудового права Європейського Союзу» [117, c. 8]. Отже, акти колективно-

договірного регулювання також слід розглядати як важливий механізм правового 

впливу на відносини між працівниками та роботодавцями. Додатково слід 

звернути увагу на те, що акти соціального партнерства, хоч загалом повинні 

створювати правові наслідки лише для сторін таких актів, на території ЄС здатні 

вплинути на зміст нормативних положень, які є загальнообов’язковими.  Таким 

чином, можна стверджувати, визначення пріоритетів правового регулювання 

трудових відносин у ЄС (що неодмінно позначається на питаннях застосування 

трудової відповідальності до суб’єктів правовідносин) відбувається щонайменше 

за двома напрямками: висхідним та низхідним (яким відповідає розробка 

ініціатив інституціями ЄС та соціальними партнерами). 

В. С. Кілімов, аналізуючи систему джерел трудового права ЄС, акцентує 

свою увагу на тому, що ключовим джерелом трудового права є директиви, яких 

налічується більше 100, більшість із яких присвячені регулюванню питань 

безпеки праці в різних галузях [106, c. 109]. Таким чином, дослідником було 

підтверджену вже наведену вище тезу щодо переважання регулювання правових 

відносин саме у пріоритетній сфері – сфері охорони праці як такій, наслідки 

недоліків якої є найбільш складними для усунення, а також застосування 

директив як ключового нормативного інструменту регулювання відносин. Також 

наведена автором статистика підтверджує тезу про переважання у законодавстві 

ЄС про трудову відповідальність саме імперативних норм, оскільки директиви в 
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системі джерел права ЄС є не рекомендаційними, а обов’язковими до виконання 

правовими актами. 

Особливості директивного регулювання питань, що стосуються трудової 

відповідальності зокрема та трудових відносин в цілому, досліджує М. Р. 

Аракелян, вказуючи на те, що більшість норм трудового права ЄС містяться у 

директивах щодо статевої дискримінації з питань зайнятості, оплати праці, 

масових звільнень, прав працівників при банкрутствах та передачі компаній, 

договірних зобов'язань щодо отримання інформації [113, c. 294]. Як бачимо, 

автором було вказано сфери правовідносин, відмінні від зазначених 

попереднім дослідником. Разом із тим, дана позиція не обґрунтовується 

відомостями щодо кількісного співвідношення правових актів з тих чи інших 

питань, у зв’язку з чим більш переконливою видається позиція попереднього 

автора, що не виключає факту розвитку правового регулювання зазначених 

автором питань у правовій системі ЄС. 

О. В. Жадан виділяє такі особливості моделі регулювання трудових 

відносин (у тому числі – і трудової відповідальності) на території ЄС, як 

жорсткість норм трудового права, орієнтованих на збереження робочих 

місць, галузевий підхід до регулювання, високий рівень трудової 

захищеності працівників [118]. Під жорсткістю норм у сфері збереження 

трудових місць мається на увазі саме їх імперативний характер, що 

обумовлює доцільність заміни формулювання даної ознаки на ознаку 

імперативності. Галузевий характер підходу до регулювання трудових 

відносин обґрунтовується наявністю значної кількості директив ЄС, 

присвячених регулюванню діяльності працівників, залучених до різних видів 

економічної діяльності, а отже, і таких, що піддаються різним ризикам: 

наприклад, директиви 92/104/ЄЕС від 03.12.1992 року «Про мінімальні 

вимоги щодо поліпшення безпеки і захисту здоров’я працівників 

гірничодобувних підприємств з підземним і відкритим способами 

видобування» [119], директиви 93/103/ЄЕС від 23.11.1993 року «Про 

мінімальні вимоги безпеки і захисту здоров’я під час робіт на борту 
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риболовних суден» [120]. Наведені директиви поряд із багатьма іншими 

демонструють, що європейським Співтовариством питання охорони праці 

було визначено як пріоритетні. Якість правового регулювання та стан 

виконання законодавства, у свою чергу, обумовлюють високий ступінь 

захищеності працівників. 

На нашу думку, джерела права, що є елементами acquis communautaire 

ЄС у сфері відносин щодо застосування відповідальності у трудовому праві, 

наділені рядом особливостей, не розкритих згаданими вище дослідниками. 

До таких особливостей слід відносити:  

1) побудова acquis communautaire, що регулюють питання трудової 

відповідальності, у відповідності до загальної ієрархії джерел права ЄС; 

2) наявність власної системи стандартів, поєднаної із широкою 

імплементацією міжнародно-правових норм; 

3) специфічність процесу впровадження норм, що містяться у 

джерелах, у національну правозастосовну практику; 

4) особливий характер викладення норм, що стосуються правового 

регулювання трудової відповідальності. 

Побудова acquis communautaire, що регулюють питання трудової 

відповідальності, у відповідності до загальної ієрархії джерел права ЄС. 

Аналіз джерел трудового права ЄС в цілому дозволяє дійти висновку про те, 

що структура даної системи обумовлена передусім особливостями загальної 

структури системи джерел права ЄС. Так, Р. А. Петров, аналізуючи 

нормативно-правові акти як джерела права ЄС, вважає за доцільне поділяти 

їх на: 1) первинне законодавство; 2) міжнародні угоди з іншими державами; 

3) вторинне законодавство [109, c. 30]. Саме така ієрархічна, 

багатоступенева, проте нерівномірно наповнена правовими актами система 

на даний момент сформульована і в галузі правового регулювання трудової 

відповідальності на території ЄС. Кожен із рівнів цієї системи має свої 

характерні особливості, які будуть розглянуті нижче. 
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До первинного законодавства Р. А. Петровим віднесено установчі, базові 

договори, якими встановлюються основи правопорядку ЄС і які наділені 

вищою юридичною силою перед нормами, що містяться в інших джерелах 

права ЄС [109, c. 31]. О. В. Жадан, доповнюючи характеристику первинного 

законодавства ЄС, зазначає, що норми безпосередньо регулюють соціально-

трудові відносини в країнах ЄС і не потребують для своєї реалізації 

прийняття відповідних національних актів [118]. Норми даного рівня є 

своєрідними аналогами конституційних положень, що підтверджується 

особливостями їх дії і зумовлює неможливість детального регулювання 

питань трудової відповідальності у їх текстах, що, з огляду на узагальненість 

трудового законодавства ЄС в цілому, означає, що в положеннях таких 

правових актів не містяться і не можуть міститися вказівки на конкретні 

заходи юридичної відповідальності, що можуть застосовуватися до 

порушників норм трудового законодавства ЄС в цілому та держав-учасниць 

ЄС зокрема. 

Щодо міжнародних угод як джерел трудового права ЄС, варто звернути 

увагу на те, що, як справедливо зазначає Р. А. Петров, повноправними 

джерелами права ЄС є лише ті угоди, що укладені ЄС як самостійним 

суб’єктом права або ратифіковані окремо кожною з держав-учасниць. При 

цьому угоди, укладені окремими державами – членами ЄС з іншими 

державами, можуть вважатися джерелами права ЄС у виняткових випадках 

при існуванні істотних підстав для цього [109, c. 32]. Отже, другий рівень 

джерел трудового права ЄС не має суттєвих відмінностей від аналогічного 

рівня джерел трудового права (та інституту трудової відповідальності) 

правової системи України. До того ж, варто зазначити про те, що переважна 

більшість міжнародно-правових норм у сфері регулювання трудових 

правових відносин приймається саме за участі Міжнародної організації праці, 

конвенції та рекомендації якої вже були до певної міри сприйняті 

національною правовою системою України, що є додатковим аргументом на 

користь зближеності відповідних рівнів джерел трудового права і права 
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України в галузі відповідальності за порушення норм трудового 

законодавства. 

Вторинне законодавство ЄС складається з чотирьох груп [109, c. 32]:  

1) регламентів – правових актів прямої дії, що встановлюють загальні та 

обов’язкові до виконання правила для всіх держав - учасниць ЄС, що дає 

змогу особам прямо посилатися на положення регламентів при застосуванні 

передбачених законодавством засобів захисту своїх прав. Предметом 

правового регулювання регламентів ЄС є основоположні, стратегічно 

важливі питання у сфері трудових правовідносин: наприклад, за допомогою 

регламенту регулюються питання вільного пересування працівників 

усередині Співтовариства (регламент №1612/68 від 15.10.1968 [121]); 

2) директив, які, як вже зазначалось, становлять переважну більшість 

правових актів у галузі трудових відносин і характеризуються тим, що є 

обов’язковими щодо остаточного результату, якого вони повинні досягти, та 

щодо держав-членів, яким вони адресовані (незважаючи на свободу вибору 

сторонами конкретних правових механізмів досягнення запланованого 

результату), а також, згідно з останньою практикою Суду ЄС, можуть мати 

пряму дію, а отже, здатні діяти так само, як і звичайні імперативні 

нормативно-правові акти [109, c. 31]. Отже, директиві, за загальним 

правилом, повинен кореспондувати акт національного законодавства, що 

імплементує її положення [122, c. 16]. Виходячи з наведених особливостей 

директив як засобу правового регулювання відносин у сфері трудової 

відповідальності працівників та роботодавців, варто вказати на те, що саме 

такий інструмент є найбільш прийнятним: не перебираючи на себе функцію 

визначення конкретного порядку та підстав застосування відповідальності, 

ЄС в особі його інституцій встановлює лише загальні вказівки, що 

стосуються даного правового інституту, оскільки встановлення чітко 

визначених, уніфікованих трудових санкцій не є першочерговим завданням 

країн-учасниць ЄС. Природним наслідком такого підходу є розробка 
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державами власних механізмів, спрямованих на досягнення поставленої 

Співтовариством мети. 

3) рішень (індивідуально-правових актів, обов’язкових до виконання 

лише їх адресатами, а отже, спричиняють настання юридичних наслідків 

лише для зазначених у рішеннях осіб); 

4)  рекомендацій та висновків, які мають рекомендаційний характер, і 

лише мають потенційну здатність до їх врахування при прийнятті певних 

рішень і відображають, як правило, вищий рівень стандартів у відповідній 

сфері. 

Разом із тим, не зайвим буде зазначити, що саме зміст, а не назва 

нормативного акту ЄС має вирішальне значення на порядок та умови його 

застосування, що також слід враховувати при дослідженні питань правового 

регулювання трудових відносин на території ЄС [109, c. 33]. Звісно, слід 

зауважити, що компетентний, наділений юридичною силою висновок про 

невідповідність виду правового акту його змістові здатний зробити 

Європейський Суд Правосуддя, а отже, саме до актів цієї судової установи 

слід звертатися для визначення переліку нормативно-правових актів, 

розходження назви та змісту яких вже було встановлене і доведене належним 

чином. 

Останньою групою джерел права ЄС є рішення Європейського Суду 

Правосуддя, що встановлюють загальні принципи тлумачення та 

застосування положень права судами держав - членів ЄС [122, c. 16]. 

Незв’язаність Європейського Суду Правосуддя своїми попередніми 

рішеннями дозволяє йому у багатьох випадках забезпечити достатню 

гнучкість правової системи, вчасне пристосування її до існуючих суспільних 

умов. Разом із тим, Суд не здатний самостійно створювати норми трудового 

права загалом і положення щодо трудової відповідальності зокрема, що слід 

належним чином враховувати при оцінці обсягу його регулюючого впливу на 

відповідну групу правовідносин. На переконання М. О. Дей, всі перелічені 

вище види формалізованих правових актів особливі тим, що їх зміст 
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неможливо розглядати автономно від положень прецедентного права ЄС, 

завдяки яким зміст правових норм може значно відрізнятись від буквального 

[123, c. 313]. Розглядаючи це питання в контексті адаптації законодавства 

України до правової системи ЄС, слід вказати ще і на той факт, що ЄС не 

зобов’язаний на постійній основі інформувати Україну в особі компетентних 

органів/ посадових осіб про зміни у своєму прецедентному праві, що 

спричиняє додаткові труднощі для процесу адаптації. 

Наявність власної системи стандартів, поєднаної із широкою 

імплементацією міжнародно-правових норм. М. Р. Аракелян зазначає про 

те, що розвиток європейського трудового права багато у чому обумовлений 

динамікою розвитку міжнародного трудового права загалом, зокрема – 

розвитком міжнародних трудових стандартів, розроблених Міжнародною 

Організацією Праці (далі – МОП) [113, c. 294]. Разом із цим, це не 

перешкоджає особливості європейського права, яка обумовлює і таку 

важливу рису трудової відповідальності на території ЄС - неповній 

відповідності права ЄС стандартам МОП. Так, як зауважує М. Р. Аракелян, 

деякі з країн денонсували Конвенцію МОП № 89 про нічну працю жінок 1948 

р., оскільки її положення суперечать принципу рівності чоловіків і жінок, 

проголошеному Директивою Ради № 76/207 від 9 лютого 1976 р. про 

застосування принципу рівності чоловіків і жінок при прийомі на роботу, у 

професійному навчанні, просуванні по службі та визначенні умов праці [113, 

c. 294]. Таким чином, можна стверджувати про те, 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 
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необхідність створення якісно скоординованого плану дій при впровадженні 

заходів з адаптації законодавства України до законодавства ЄС. 

Специфічність процесу впровадження норм, що містяться у 

джерелах, у національну правозастосовну практику. На переконання Л. 

М. Ентіна, значні труднощі виникають при визначенні компетенції керівних 

органів ЄС у сфері формулювання та впровадження положень європейського 

права в галузі трудових відносин, які, незважаючи на пріоритетність їх сили 

та обов’язковість до застосування на національних територіях часто 

залишаються деклараціями, або ж умисно ігноруються державами-

учасницями [114, c. 767]. Отже, незважаючи на імперативний характер 

більшості правових норм, що стосуються регулювання трудової 

відповідальності на території ЄС, на практиці вони не є реалізованими у 

повній мірі на всій без винятку території ЄС. Процес адаптації законодавства 

України до правової системи ЄС слід конструювати у відповідності до 

даного факту, переміщуючи на перший етап діяльності адаптацію тих 

правових норм, які дійсно використовуються для регулювання правових 

відносин у більшості держав – учасниць ЄС і залишаючи для другого етапу 

всі інші норми (втім, не значно відтерміновуючи їх впровадження).  

Також Л. М. Ентін вказує на те, що наділена контрольними функціями 

Європейська комісія щорічно надсилає десятки офіційних звернень 

державам-учасницям ЄС щодо невиконання ними юридичних обов’язків 

[114, c. 768]. У зв’язку з цим повторно приходимо до висновку про те, що 

відтермінування прийняття адаптованих норм з питань, що на практиці не 

стали предметом ефективного регулювання відносин інституціями ЄС, не 

слід тлумачити як відмову від чинності даних норм (особливо з огляду на 

дієвість такого механізму забезпечення належного правового порядку, як 

Європейський Суд Правосуддя). Разом із тим, як свідчить досвід 

застосування положень, що містяться у правових актах ЄС, імплементація 

деяких правил відбувається з ускладненнями, а у деяких випадках – не 

відбувається взагалі. 



103 

Особливий характер викладення норм, що стосуються правового 

регулювання трудової відповідальності. Аналіз положень законодавства 

ЄС у сфері праці дозволяє стверджувати про те, що питання трудової 

відповідальності працівників та роботодавців не віднесене до пріоритетних 

сфер його розвитку. В силу узагальненого, базового характеру норм, що 

регулюють питання трудових відносин, проблеми трудової відповідальності 

в них практично не висвітлені. Першопричиною такого явища є саме той 

факт, що однією з цілей взаємодії держав-учасниць ЄС є досягнення 

високого рівня добробуту та соціальної захищеності для своїх громадян, а 

відтак державами спільно формулюються відповідні стандарти, обов’язок 

впровадження та підтримання яких покладається на них самих. Інструменти 

підтримання цих стандартів (в тому числі – юридична відповідальність 

суб’єктів трудових відносин) обираються державами самостійно у 

відповідності до загальних принципів права, що застосовуються в ЄС. За 

таких умов приходимо до висновку, що питання детального регулювання 

відносин у сфері трудової відповідальності на рівні ЄС не є одним із 

пріоритетних. 

Крім того, слід звернути увагу на нерівномірність розвитку правового 

регулювання питань, що стосуються трудової відповідальності працівників з 

одного боку і роботодавців – з іншого. Нормативне визначення питань 

відповідальності працівників є практично повністю перенесеним на рівень 

внутрішнього регулювання, відповідальності роботодавців, у свою чергу, 

приділено дещо більше уваги (з урахуванням зазначених вище 

особливостей).  

Прикладом викладених вище особливостей може стати Директива 

92/104/ЄЕС від 03.12.1992 року «Про мінімальні вимоги щодо поліпшення 

безпеки і захисту здоров’я працівників гірничодобувних підприємств з 

підземним і відкритим способами видобування», в якій зафіксоване правило 

про те, що якщо в одній робочій зоні діють працівники кількох підприємств, 

кожен роботодавець несе відповідальність за ту сферу діяльності, яка 
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підлягає його контролю [119]. Таким чином, з положень даної норми 

випливає, що у разі допущення одним роботодавцем порушення певних 

правил (наприклад, тих, що стосуються охорони праці), на нього 

покладається відповідальність не виключно за шкоду, завдану його 

працівникам, а за шкоду, що була завдана внаслідок порушень у сфері, які 

підлягає його контролю. Таким чином, для визначення наявності або 

відсутності підстав для притягнення конкретного роботодавця до 

відповідальності необхідно брати до уваги як фактичний розподіл контролю 

за виробничими процесами на відповідному об’єкті, так і документацію, в 

якій зафіксовані домовленості щодо розподілу сфер впливу та 

відповідальності на виробництві між роботодавцями (у разі його наявності). 

При цьому порядок притягнення до відповідальності, а також вид санкцій, 

що застосовуватимуться до роботодавця, в Директиві не передбачається, що, 

по суті, є відсилкою до національного законодавства відповідної держави. 

Н. Б. Мушак наголошує на тому, що на даний момент система правових 

актів ЄС у сфері трудової відповідальності виконує роль засобу забезпечення 

єдиної європейської моделі захисту прав людини в межах спільного 

європейського простору, оскільки в рамках цієї моделі функціонують власні 

уніфіковані дієві та ефективні механізми дотримання та реалізації прав 

кожної людини [124, c. 56]. Погодимося з автором, зазначивши, що 

уніфікованість, єдність дії даної моделі на території різних держав, що 

входять до складу ЄС, забезпечується за допомогою застосування переважно 

імперативного методу правового регулювання питань відповідальності в 

цілому і питань трудової відповідальності зокрема. Також слід зауважити, що 

уніфікованість моделі стосується саме ключових аспектів тих чи інших 

правовідносин, адже характерним наслідком використання саме певних видів 

правових актів ЄС (зокрема – директив) для регулювання правовідносин у 

досліджуваній сфері є досягнення визначеного результату шляхом 

застосування процедур, які можуть враховувати внутрішні особливості, що 

існують у певній державі-учасниці ЄС. 
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О. М. Дарморіс вказує на своєрідність ролі трудового права ЄС, а 

зокрема – інституту трудової відповідальності, яка полягає у тому, що норми, 

які входять до нього, за своєю суттю є переважно модельними положеннями, 

які повинні бути сприйняті державами-учасницями для забезпечення 

нормального функціонування ринку праці [126, c. 380]. Звернемо увагу на те, 

що сприйняття державами-учасницями норм трудового права відбувається 

переважно в обов’язковому порядку. У разі неприйняття державою 

внутрішніх норм, що відповідають погодженій на рівні ЄС моделі (якщо 

нормативним актом ЄС, який фіксує відповідний механізм, це вимагається), 

досить ефективним, як доводить практика, є судовий спосіб захисту прав та 

інтересів осіб, за допомогою якою суд може встановити прямий зв’язок між 

запровадженою на рівні ЄС моделлю та кожними конкретними 

правовідносинами (тобто визнати пряму дію певних правових норм ЄС у 

державі-порушниці своїх зобов’язань), не потребуючи для цього наявності 

відповідного положення внутрішнього законодавства. 

О. Л. Омельченко звертає увагу на те, що значення положень 

європейського трудового законодавства визначається демонстрацією 

розвитку універсалізації регулювання трудових відносин, що здатне 

забезпечити рівномірний розвиток прав людини і громадянина у всіх 

державах, що входять до світової спільноти [96, c. 10]. На нашу думку, 

незважаючи на значний (як діючий, так і потенційний) рівень впливу 

правової системи ЄС на правові системи інших держав/груп держав, 

переоцінювати такий вплив не слід: автор вказує на його здатність 

визначальним чином впливати на розвиток прав людини на світовому рівні. 

Не погодимося з цією думкою, зазначивши, що така потужність впливу 

правових актів та стану їх виконання у досліджуваній галузі зберігається на 

регіональному, а не світовому рівні (що не заперечує здатність ЄС 

запроваджувати, підтримувати та популяризувати позитивні тенденції 

захисту прав людини в ході застосування заходів  трудової відповідальності 

до працівників та роботодавців). 
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Іншим поглядом на значення інституту трудової відповідальності у праві 

ЄС вкупі з іншими інститутами є тлумачення його як набору мінімальних 

соціальних стандартів, погіршення яких у національному трудовому 

законодавстві є недопустимим [126, c. 380]. Висловимо згоду з думкою 

автора, вказавши, що складність та тривалість процесу приєднання до числі 

держав-учасниць ЄС пов’язується саме з необхідністю постійного 

підтримання комплексу соціальних та багатьох інших стандартів на всій 

території ЄС. Саме з цією метою встановлено, що процесові прийняття до ЄС 

передує процедура адаптації національного законодавства до законодавства 

ЄС, забезпечення належного рівня виконання запроваджених правових 

механізмів, а також здійснення контролю за процесом та результатами 

здійснення зазначених заходів. 

На переконання Н. М. Мужикової, основне значення джерел права ЄС у 

галузі відносин між працівниками та роботодавцями полягає у створенні 

цілісної основи для національних правових актів держав-учасниць ЄС у 

зазначеній сфері [127, c. 113]. Автором продемонстровано такий підхід до 

розуміння значення джерел права ЄС у досліджуваній галузі, де за основу 

взято внутрішні правові потреби кожної з держав-учасниць ЄС (а також 

держав, що прагнуть найближчим часом приєднатися до них), а не інтереси 

європейської спільноти в цілому. Проте варто вказати, що єдність та 

узгодженість правового регулювання трудових відносин є істотною 

перевагою не лише для працівників та роботодавців всередині однієї 

держави: узгодженість правового регулювання відіграє потужну роль при 

розвитку міжнародних відносин у відповідних сферах. 

А. В. Созонтова зазначає, що елемент правової системи ЄС, що 

стосується регулювання трудових відносин, має істотне значення лише для 

держав-учасниць ЄС, а державам, щодо яких в найближчому майбутньому не 

розглядатиметься питання щодо прийняття їх до ЄС, слід орієнтуватися 

передусім на правові акти Ради Європи у сфері трудового права [128]. 

Частково не погодимося з автором з тієї причини, що запозичення 
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позитивного досвіду застосування правових актів Ради Європи не 

перешкоджає здійсненню аналогічних дій із застосування досвіду ЄС 

(правових актів ЄС, змісту рішень Європейського Суду Правосуддя, 

внутрішніх правових актів країн-учасниць ЄС, спрямованих на виконання 

вимог, закріплених у імперативних та рекомендаційних актах ЄС). Процес 

наближення законодавства держав, що не є учасниками ЄС, до правової 

системи Співтовариства дозволить значно спростити та поглибити розвиток 

міжнародних відносин у різноманітних сферах, що, з огляду на значне число 

держав-учасниць ЄС, є цілком раціональним. 

Досить цікаву позицію щодо ролі та значення джерел права ЄС у сфері 

відповідальності за порушення трудового законодавства висловив І. Я. 

Кисельов: на його думку, за їх допомогою ЄС демонструється можливість 

функціонування загальноприйнятих стандартів у сфері прав людини в якості 

внутрішнього права, а отже, відбувається дедалі більш потужне зміщення 

акцентів у напрямку прав людини – посилення уваги до потреб кожного 

працівника [129, c. 21]. Висловимо свою цілковиту згоду з автором, оскільки 

колективне, централізоване, поступове зміцнення правових гарантій у сфері 

прав людини (в тому числі – у сфері їх додержання при застосуванні 

юридичної відповідальності до учасників трудових правовідносин) здатне 

дати потужний імпульс для вжиття подібних заходів і на території інших 

держав. Однією із гарантій ефективності такого механізму є якісний 

контроль функціонування прийнятих у ЄС стандартів у сфері прав людини 

(які у своїй більшості відповідають загальноприйнятим стандартам), який 

здійснюється не відстороненими, штучними суб’єктами, а самими державами 

(в тому числі – особами, представленими державами, права яких було 

порушено і які звертаються за їх захистом до судових інстанцій ЄС, що 

дозволяє частково вирішувати випадки масштабних порушень шляхом 

розгляду одиничного звернення). 

На нашу думку, джерела права ЄС, якими регулюються питання 

трудової відповідальності, виконують такі основні ролі: 
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1) 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 на території ЄС; 

2) Сприяють усуненню недоліків внутрішніх норм законодавства країн-

учасниць ЄС за допомогою встановлення імперативних, рідше – 

диспозитивних правил. При цьому недоліки можуть бути різноплановими, а 

імперативні правила – єдині для всіх країн-учасниць; 

3) Ініціюють колективне виконання учасниками ЄС міжнародно-

правових зобов’язань у сфері трудового права зокрема і прав людини 

загалом; 

4) Слугують орієнтиром при обранні методів правового регулювання 

іншими державами, особливості правових систем яких допускають 

імплементацію норм європейського законодавства. 

Отже, в ході дослідження нами було встановлено, що елементи acquis 

communautaire у сфері трудового права, а саме джерела права ЄС, що 

регулюють питання трудової відповідальності працівників та роботодавців, 

наділені рядом характерних особливостей, якими обґрунтовується специфіка 

їх впливу на відповідну сферу правових відносин, що існують у країнах-

учасницях ЄС.  

До таких особливих характеристик відносимо структуру системи джерел 

права, у яких фіксуються норми, що регулюють питання застосування 

юридичної відповідальності за порушення норм трудового права; 

особливості розміщення зазначених норм всередині системи; специфічні 

риси, що характеризують процес застосування норм (пряме застосування 

імперативних норм, обов’язкове запровадження правових механізмів через 

прийняття внутрішніх норм, застосування рекомендаційних норм); 

співвідношення впливу видової приналежності правового акту та його змісту 

на процес застосування такого акту; рівень впливу судових правозастосовних 
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актів на систему нормативно-правових актів; співвідношення змісту 

міжнародно-правових актів у відповідній підгалузі трудового права зі 

змістом внутрішніх положень права ЄС. 

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 вдосконалення 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. 

 

2.3 Напрями адаптації національного законодавства про трудову 

відповідальність до законодавства Європейського Союзу 

 

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. 

Через це ґрунтовна адаптація до правової системи Європейського Союзу 

як в законодавчій, так і в правореалізаційній площині, не може відбуватися у 

вигляді механічного прийняття перекладених текстів правових актів ЄС без 

попереднього аналізу особливостей, якими буде супроводжуватися 

імплементація тих чи інших норм, а також коригування форми та змісту 

таких норм для створення якісних проектів нормативних актів, за допомогою 

яких буде здійснюватися законодавча частина процесу адаптації правової 
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системи України. Іншою причиною неможливості спрощеного запозичення 

європейських правових норм є специфічність їх форми та змісту, що 

зумовлює потребу у виконанні комплексних досліджень, метою яких є 

формулювання конкретних пропозицій щодо реформування українського 

законодавства з орієнтуванням на законодавчу базу ЄС у відповідній галузі 

правовідносин (зокрема, відносин у сфері трудової відповідальності). 

За таких умов доцільним є здійснення структурованого викладення 

розроблених пропозицій, заснованого на розумінні необхідних напрямків 

діяльності із адаптації правової системи України до законодавства 

Європейського Союзу. У зв’язку з тим, що трудові відносини в цілому 

зосереджуються навколо взаємодії сторін на всіх стадіях існування трудового 

договору – його укладення, виконання, припинення його дії, варто 

розглянути можливі способи імплементації положень європейського 

законодавства у сфері відповідальності роботодавців та працівників як сторін 

трудового договору. Крім того, не слід залишати без уваги і колективно-

договірне регулювання трудових відносин, стан розвитку якого в Україні є 

незадовільним (у порівнянні з рівнем розвитку аналогічних відносин на 

території Європейського Союзу), що обґрунтовує необхідність у додатковому 

вивченні, по-перше, колективних договорів та угод як інструментів пливу на 

регулювання питань трудової відповідальності, а, по-друге, питань 

відповідальності за порушення колективних договорів як таких. 

Проблеми та перспективи процесу адаптації трудового права України (та 

окремих його інститутів) до правової системи ЄС є предметом ряду 

досліджень вітчизняних науковців, які в ході аналізу зазначених аспектів 

адаптації аргументують власну точку зору щодо можливих векторів та 

наслідків процесу перетворення.  

О. Л. Омельченко, наприклад, вказує на те, що адаптація трудового 

законодавства України до трудового законодавства ЄС сприятиме вирішенню 

низки проблем, що постали під час проведення реформ у сфері регулювання 

соціально-трудових відносин, зокрема, проблеми трудової міграції, а також 
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детінізації вітчизняного ринку праці [96, с. 15]. Погодимося з дослідницею, 

додатково відзначивши, що далеко не останню роль в зазначених 

перетвореннях можуть відіграти і належним чином реформовані відносини 

щодо застосування до осіб, відповідальних за порушення оновленого 

трудового законодавства, передбачених законодавством санкцій. Проте 

ефективними заходи щодо реформування правового регулювання відносин 

можуть стати лише за умови поетапного впровадження плану перетворення 

нормативної бази більшості інститутів трудового права. 

К. В. Мельник зазначає, що на даний момент трудові правовідносини в 

Україні потребують концептуальної зміни природи законодавства України, 

що регулює їх. Засобами такої зміни законодавства може стати, з одного 

боку, позитивна рецепція (під якою автор має на увазі включення в 

національне трудове законодавство норм міжнародного права без змін), а 

також негативна рецепція (виключення норм трудового законодавства, що не 

відповідають міжнародно-правовим актам [130, с. 15]. Визнаючи 

раціональність обмеженого застосування двох зазначених автором напрямків 

зміни законодавства – позитивної та негативної рецепції – вважаємо за 

необхідне наголосити на невиключності даного переліку, адже перетворення 

будь-якого законодавства, у тому числі – трудового, повинне здійснюватися 

у відповідності до внутрішніх особливостей правової системи, а також 

існуючих суспільних відносин, що склалися у тій чи іншій сфері. У зв’язку з 

цим вважаємо за доцільне виокремити третій (і найбільш доцільний) напрям 

рецепції законодавства ЄС: адаптивний, який полягатиме у включенні у 

національне законодавство норм міжнародного права із допустимим їх 

коригуванням в межах, що не перешкоджають досягненню загального 

правового результату, аналогічного тому, що був запланованим до 

досягнення на європейському просторі під час впровадження норм, що 

послугували орієнтиром при адаптації законодавства. 

Законом України «Про загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» сферу 
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охорони праці визначено як одну з пріоритетних сфер адаптації 

законодавства України [88]. Не випадковим такий нормативний підхід 

видається і з огляду на вже згаданий у попередньому розділі факт 

переважання директив, що регулюють питання охорони праці, в системі 

нормативно-правових актів ЄС у сфері трудового права. Виходячи із 

зазначеного, адаптація законодавства у сфері трудової відповідальності 

також відбуватиметься із приділенням значної уваги трансформації 

законодавства, що стосується питань юридичної відповідальності за 

порушення, що спричиняють погіршення стану охорони праці на 

підприємстві. 

Крім того, на переконання О. І. Наливайко, всі права, надані особистості 

й не забезпечені необхідними засобами захисту у випадку їх порушення, є 

лише «декларативними правами», а отже забезпечення прав, за визначенням 

науковця, є об’єктивною необхідністю [131, с. 221]. Саме такий підхід 

простежується і в законодавстві ЄС з питань трудового права, де, 

незважаючи на відсутність глибокого та детального регулювання проблем 

трудової відповідальності, принципові питання застосування 

відповідальності та відновлення порушених трудових прав все ж 

окреслюються, у деяких випадках навіть у найзагальнішому вигляді. 

Дослідження правових актів ЄС у сфері трудового права дозволяє дійти 

висновку про те, що найбільш ретельно (у порівнянні з іншими інститутами) 

органами ЄС врегульовані питання відповідальності саме роботодавців за 

виконання їх трудових зобов’язань. При цьому підхід до регулювання 

відповідальності роботодавців характеризується не встановленням 

конкретних санкцій за визначені порушення положень європейського та 

національного законодавства, а точковим вилученням та включенням певних 

діянь з/ до сфери порушень трудових обов’язків роботодавців, що буде 

детальніше продемонстровано в ході наведеного нижче аналізу конкретних 

напрямів адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері 

відповідальності роботодавців за порушення норм трудового права.  
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Однією із правових та соціальних проблем, заходи щодо боротьби з 

якою активно висвітлюються у законодавстві ЄС, є питання дискримінації 

працівників за різними ознаками. Глибина розбіжності у підході до 

правового регулювання зазначеного питання у законодавстві України та 

законодавстві ЄС демонструється тим, що питання протидії дискримінації 

осіб за різними ознаками у трудових відносинах висвітлені лише в проекті 

Трудового кодексу, а заходи щодо вирішення проблеми дискримінації в ЄС 

були імплементовані в європейське законодавство за допомогою кількох 

послідовно прийнятих директив, які стосуються дискримінації осіб за 

різними групами ознак. 

Так, згідно з положеннями Директиви Ради ЄС 2000/43/ЄС від 

29.06.2000 року, яка імплементує принцип рівного поводження з людьми, 

незалежно від їх расового чи етнічного походження, у разі наявності доказів 

ряду подібних актів дискримінації, з метою ефективного застосування 

принципу рівного поводження тягар доказування повинен бути покладений 

на відповідача [132, п. 21]. Наведена норма є, на нашу думку, класичним 

прикладом положення законодавства ЄС у сфері трудової відповідальності: 

воно, не маючи яскраво виражених ознак, притаманних нормам, що 

встановлюють відповідальність, має безпосереднє відношення до ключових 

умов притягнення роботодавців, винних у дискримінації діючих чи 

потенційних працівників, до юридичної відповідальності. Як зазначає Н. М. 

Мужикова, положеннями даної Директиви зафіксоване правило, що 

забезпечує врівноваження інтересів потенційно дискримінованої та 

потенційно дискримінуючої сторони за допомогою переміщення тягаря 

доказування [127, с. 130]. На наше переконання, з тексту даної норми прямо 

випливає, що за умови наявності у потенційно дискримінованої особи доказів 

ряду подібних актів дискримінації, вчинених особою, щодо якої 

розглядається питання про визнання або невизнання її винною у нерівному 

поводженні до людей, відповідальність до такої особи не застосовується у 
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тому разі, якщо такою особою належним чином буде доведено протилежне 

(оскільки відбувається зміщення тягаря доказування до роботодавця). 

Крім того, у Директиві зафіксовано, що захист прав осіб, які вважають 

себе постраждалими від порушення принципу рівного поводження, може 

здійснюватися шляхом передбаченого національним законодавством 

судового або адміністративного процесу навіть у тому випадку, якщо 

правовідносини, в ході яких була виявлена імовірна дискримінація, 

припинені на момент звернення за їх захистом [132, ст. 7]. Таким чином, 

застосування юридичної відповідальності до порушників норм трудового 

законодавства у сфері недискримінації працівників на будь-якій стадії 

укладення/ виконання трудового договору не ставиться у залежність від 

факту припинення або продовження існування правовідносин, рамках яких 

відбувся імовірний факт дискримінації.  

У зв’язку з зазначеним пропонуємо замінити в проекті Трудового 

кодексу слова «до суду» словосполученням «у судовому або 

адміністративному порядку» (із подальшим обов’язковим визначенням 

конкретного державного органу, компетентного розглядати подібні заяви 

громадян в адміністративному порядку), а також доповнити проект 

Трудового кодексу положенням наступного змісту: «При наявності факту 

звернення двох або більше осіб про вчинення одним суб’єктом актів 

дискримінації (незалежно від конкретних ознак, за якими було здійснено 

заявлені акти дискримінації), суб’єкт визнається винним у дискримінації 

таких осіб із подальшим застосуванням відповідальності до такого суб’єкта, 

якщо ним не буде доведено протилежне». 

Як зазначалося раніше, директива, якою врегульовано питання рівного 

поводження з людьми незалежно від їх етнічного чи расового походження, не 

є єдиним правовим актом у сфері боротьби з дискримінацією. Директива 

Ради ЄС 200/78/ЄС від 27.11.2000 року, що встановлює загальні рамки 

рівності оправного поводження у сфері зайнятості і професійної діяльності 

містить правило про те, що держави-члени повинні вжити максимальної 
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кількості заходів, необхідних для гарантування застосування всіх 

антидискримінаційних положень, що містяться в Директиві. Також у 

Директиві зазначено, що санкції, які також можуть передбачати виплату 

компенсації жертві, повинні бути ефективними, пропорційними і мати 

превентивний характер [133, ст. 17]. Питання відповідальності, врегульовані 

у Директиві, обмежуються наведеними положеннями.  

Дана Директива є однією з небагатьох, у яких вказується на конкретний 

вид юридичної санкції, який може бути застосовано до порушника: виплата 

компенсації особі, права якої було порушено, проте і це положення є 

надзвичайно цінним з точки зору одного з ключових напрямів перетворення 

трудового законодавства України, на які звертають увагу Г. В. Задорожний та 

Л. О. Мельнік: розвитку рівної та повної реалізації прав людини та 

громадянина як на стадії їх реалізації, так і на стадії відновлення порушених 

прав [134, с. 420].  Разом із тим, зазначимо, що аналізоване положення 

Директиви є диспозитивним, і ЄС залишає право вибору остаточних заходів 

впливу на порушників антидискримінаційних норм за державами. Проте 

Директива містить три обов’язкових критерії, яким повинна відповідати 

санкція за порушення принципу рівного поводження: ефективність 

(спричинення відчутних наслідків і для винної, і для потерпілої сторони у 

разі її застосування), пропорційність (правильне співвідношення між 

тяжкістю порушення та каральним впливом), превентивність (здатність 

стримати порушника від вчинення діянь, що повністю відповідають або 

аналогічним тим, за які передбачається відповідальність). 

У зв’язку з майбутньою імплементацією положень про відповідальність 

безпосередньо до національного законодавства, норми, що стосуються 

обов’язкових ознак санкцій, передбачених для роботодавців, повинні бути не 

безпосередньо включеними, а врахованими при обранні конкретних санкцій. 

Виходячи з наведеного, пропонується доповнити проект Трудового кодексу 

України статтею «Відповідальність роботодавця за порушення вимог щодо 

заборони дискримінації» наступного змісту: «1. Роботодавець зобов’язаний у 
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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. Доведення факту порушення роботодавцем вимог 

щодо заборони дискримінації здійснюється у відповідності до правил, 

встановлених ч. 3 ст. 4 цього Кодексу». 

Істотна частина правових актів ЄС у сфері трудового законодавства 

стосується прав учасників трудових правовідносин на одержання відповідної 

інформації. У Директиві Ради ЄС 91/533/ЄЕС від 14.10.1991 року про 

обов’язок роботодавця інформувати своїх службовців про умови, що 

застосовуються до трудового договору чи трудових відносин, встановлене 

правило про те, що роботодавець не несе відповідальності за 

непоінформованість працівника про істотні умови його роботи, якщо 

відповідна інформація була надана працівникові у вигляді посилань на 

закони, підзаконні акти та адміністративні чи підзаконні положення чи 

колективні трудові договори, у разі, якщо зазначені документи визначають 

відповідну інформацію [135, ст. 7]. Також Директивою встановлено, що після 

вжиття відповідних заходів державами сторони повинні вирішувати свої 

спори шляхом судових процесів після можливих звертань до інших 

компетентних органів [135, ст. 8]. Таким чином, виходячи з наведених 

положень, фактична непоінформованість працівника про істотні умови його 

праці не завжди може вважатися підставою для притягнення роботодавця до 

відповідальності у разі настання певних негативних наслідків. З одного боку, 

такий механізм є прийнятним, оскільки одноразове посилання на 

законодавство є зручним для роботодавця і з формальної точки зору 

виключає можливість недоведення певної інформації до відома працівника. З 

іншого боку, з огляду на різноманіття видів діяльності, до яких можуть 

залучатися працівники, не всі з них можуть бути здатними в силу рівня своєї 

кваліфікації з правових питань адекватно розтлумачити зміст нормативних 

актів, на які їм може бути надане посилання роботодавцем, що породжує 
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необхідність у наданні працівникові додаткових якісних роз’яснень 

нормативних положень у їх зв’язку з конкретними умовами праці 

відповідного роботодавця.  

А. Ю. Денисевич вказує на те, що положення зазначеної Директиви вже 

є певним чином врахованими в чинному трудовому законодавстві України (у 

Кодексі законів про працю України [38, ст. 29]) через встановлення 

зобов’язання роботодавця під розписку надавати передбачений 

законодавством набір інформації працівникові до початку його роботи за 

укладеним договором [105, с. 106]. Погодимося з автором і наголосимо на 

частковій відповідності положень чинного законодавства України нормам 

Директиви: Кодексом законів про працю окремо не висвітлюється механізм 

відсилкового надання інформації працівникам. 

Зазначимо, що на даний момент, на нашу думку, немає необхідності у 

повній (на відміну від вибіркової) імплементації досліджуваних положень 

законодавства ЄС, а отже, слід обмежитися доповненням положення проекту 

Трудового кодексу України, яку необхідно викласти у наступній редакції: 

«Роботодавець несе відповідальність за наслідки ненадання/ неповного або 

некоректного надання працівникові до початку роботи за укладеним 

трудовим договором інформації, передбаченої частиною 1 цієї статті». 

Питання охорони праці, яким, як вже зазначалося, у законодавстві ЄС 

приділяється значна увага, порівняно з актами трудового законодавства в 

інших галузях, частково врегульовані у Директиві Ради ЄС 89/391/ЄЕС від 

12.06.1989 року про запровадження заходів, що сприяють покращенню 

безпеки та гігієни праці робітників на виробництві: відповідно до положень 

Директиви, якщо роботодавцем через недостатню компетентність персоналу 

підприємства/ установи для забезпечення захисних, профілактичних заходів 

залучаються зовнішні служби або особи, це не звільняє його від обов’язків 

щодо забезпечення охорони праці та відповідальності, що випливає з 

порушення зазначеного обов’язку [135, ст. 4]. М. Р. Аракелян зазначає, що з 

положень Директиви чітко випливає, що роботодавець несе відповідальність 
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за забезпечення безпеки та гігієни праці працівників з усіх питань, що 

стосуються роботи [113, с. 311]. Таким чином, виходячи з положень 

законодавства, роботодавець несе відповідальність за наслідки порушення 

вимог охорони праці навіть за умови залучення зовнішніх служб/ осіб для 

здійснення сприяння при виконанні функції щодо забезпечення належних 

умов праці. Невиконання третіми особами своїх обов’язків, покладених на 

них роботодавцем, матиме наслідком виникнення підстав для їх 

відповідальності лише перед роботодавцем, а його, у свою чергу, перед 

особами, права яких були порушені внаслідок діянь залучених осіб. 

І. Я. Кисельов вказує на те, що наявність закріплених у Директиві 

обов’язків у сфері відповідальності працівників не знімає з підприємців 

головної відповідальності за порушення норм у цій сфері [129, с. 561]. 

Повністю погодимося з автором, оскільки за своїм характером обов’язки 

роботодавців у сфері охорони праці є первинними і полягають у створенні 

базових умов для безпечного для життя та здоров’я працівників процесу 

реалізації ними своїх трудових функцій, а обов’язки працівників у сфері 

охорони праці (а відтак – і відповідальність за їх порушення), є вторинними і 

стосуються: 1) підтримання належних умов, створених роботодавцем; 2) 

ефективного реагування на надзвичайні ситуації, що впливають на стан 

охорони праці. 

Специфічні правила зафіксовано і в Директиві Ради ЄС 91/383/ЄЕС від 

25.06.1991 року про доповнення заходів зі сприяння покращенню безпеки та 

охорони працівників з фіксованим терміном працевлаштування або 

тимчасовим працевлаштуванням, де зроблене застереження про те, що 

існування тимчасових трудових відносин не звільняє роботодавця від 

відповідальності за різне ставлення до умов праці, що стосується захисту 

безпеки, гігієни та здоров’я на робочому місці [136, ст. 8]. Такі положення є 

гарантією несення роботодавцями рівної відповідальності за створення 

належних умов праці для всіх працівників незалежно від строку дії трудового 

договору, на підставі якого ними виконується певна трудова функція.  
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У науковій літературі вказується на те, що цілком доцільним було б 

більш широке розкриття меж сфер, де імперативним є рівне поводження з 

працівниками з різною запланованою тривалістю трудових відносин [137, с. 

21]. На наше переконання, такий підхід є невиправданим  через імовірність 

звуження сфери захисту прав тимчасових працівників, у зв’язку з чим 

застосоване формулювання «захисту безпеки, гігієни та здоров’я на 

робочому місці» видається цілком придатним для належного регулювання 

досліджуваних правовідносин. 

У Директиві Ради ЄС 92/58/ЄЕС від 24.06.1992 року про мінімальні 

вимоги до забезпечення позначень безпеки та/або гігієни на робочому місці 

зафіксовано, що за умови закріплення відповідних правил у національному 

законодавстві держав-учасниць до визначених категорій підприємств не 

застосовуватимуться заходи відповідальності за незастосування визначених 

світлових позначень,  акустичних сигналів при наявності на таких 

підприємствах альтернативних позначень та сигналів, що забезпечують 

аналогічний рівень захисту [138, ст. 6]. Виходячи зі змісту наведеної норми, 

Радою ЄС встановлена можливість звільнення державами окремих 

роботодавців від відповідальності за відхилення від передбачених 

законодавством вимог до використання світлових та звукових позначень за 

умови збереження належного рівня охорони праці за допомогою рівноцінних 

засобів. 

Наведені положення Директиви підтверджують висловлену Ю. О. 

Свердловою позицію про те, що протягом останніх років у сфері трудових 

відносин в ЄС використовується переважно метод м’якого уніфікованого 

регулювання, який припускає використання єдиних підходів в трудовому 

законодавстві в умовах регулювання значної кількості аспектів трудових 

відносин за допомогою інструментів виключно національного законодавства 

[139]. Висловимо свою згоду з автором з огляду на те, що в досліджуваній 

нормі продемонстровано диспозитивний підхід одразу на двох рівнях: 1) 

щодо держав-учасниць, які можуть, з огляду на внутрішні особливості стану 
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охорони праці, вирішити питання про доцільність або недоцільність 

санкціонування самостійної заміни роботодавцями передбачених 

законодавством засобів гарантування належного стану безпеки виробництва; 

2) щодо роботодавців, яким у разі ухвалення відповідних норм всередині 

держави, в межах якої вони провадять трудову діяльність, надається право 

вибору альтернативних механізмів здійснення позначень безпеки. 

І. В. Суходубова справедливо вказує на те, що на практиці досягнення 

стовідсоткової ідентичності правових систем є неможливим, адже адаптація 

законодавства не є механічним копіюванням, а здійснюється з урахуванням 

умов розвитку держави та її національної специфіки [140, с. 641]. 

Погоджуючись із автором, проходимо до висновку про доцільність 

поширення у майбутньому підходу, застосованого у Директиві, на всю сферу 

охорони праці, що дозволить припинити стримуючий вплив на впровадження 

нових технологічних заходів забезпечення належного стану безпеки 

виробництва. Проте на даний момент запровадження подібних положень у 

законодавство може стати причиною збільшення кількості зловживань, 

пов’язаних із встановленням відповідності альтернативних заходів безпеки 

тим, що передбачені законодавством. 

Важливою сферою трудового законодавства, якій слід приділити увагу 

під час здійснення заходів із адаптації правової системи України до acquis 

communautaire ЄС, є інститут припинення трудових відносин у зв’язку зі 

скороченням. Директивою Ради ЄС 98/59/ЄС від 20.07.1998 року про 

зближення законодавств держав-членів, що стосуються скорочення штатів 

передбачено, що роботодавці повинні заздалегідь у письмовій формі 

повідомляти про скорочення штатів не лише працівників, але і компетентний 

орган публічної влади шляхом надання письмового повідомлення з 

визначеним переліком інформації, яка, в тому числі, обґрунтовує 

необхідність здійснення скорочення штату. При цьому роботодавець не 

звільняється від відповідальності за ненадання такої інформації у разі, якщо 

його дії контролюються іншим суб’єктом і ініціатива скорочення штату 
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виходила саме від такого суб’єкта [141, ст. 5]. Як справедливо зазначає Н. В. 

Пададименко, Директива не забороняє скорочення штатів, а забезпечує 

певний рівень захищеності прав працівників при здійсненні цієї процедури 

[142, с. 179]. Однією із таких гарантій, як вбачається зі змісту Директиви, є 

забезпечення належної реалізації процедури скорочення штату, за якої 

роботодавець незалежно від ступеня впливу на прийняті ним/ від його імені 

рішення несе повну відповідальність за виконання вимог законодавства. 

Таким чином, не забороняючи процес скорочення штату, законодавець 

зменшує імовірність необґрунтованого скорочення, адже, як випливає з 

наведених положень, роботодавець зобов’язаний надати аналогічне 

повідомлення і працівникам, і компетентному державному органові. 

Також у Директиві встановлений обов’язок держав-членів ЄС 

забезпечити реальну можливість для працівників/ їх представників щодо 

порушення адміністративних та/ або судових процедур з метою забезпечення 

виконання зафіксованих у Директиві правил [143, ст. 6].  Формулювання, 

застосоване у Директиві, дозволяє дійти висновку про те, що законодавством 

ЄС допускається встановлення державами-учасницями виключно 

адміністративних механізмів захисту прав громадян у процесі скорочення 

штату (так само, як і запровадження виключно судових процедур). На нашу 

думку, такий підхід не узгоджується із базовими принципами 

функціонування правової системи України (право на доступ до суду з метою 

захисту своїх законних прав та інтересів є гарантованим Конституцією 

України [144, ст. 124]), а відтак ця норма не може бути повністю 

імплементована у законодавство України. 

Виходячи із зазначеного, пропонуємо врахувати у майбутньому 

Трудовому кодексі України положення у наступній редакції: «Роботодавець 

несе відповідальність за письмове попередження працівника та 

уповноваженого державного органу про наступне звільнення у зв’язку із 

скороченням не пізніше, ніж за два місяці до запланованої дати звільнення». 
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Директива Ради ЄС 2001/23/ЄС від 12.03.2001 року про зближення 

законодавства держав-членів стосовно захисту прав працівників у випадках 

передання підприємств, бізнесу чи частини підприємства чи бізнесу, як 

зазначає І. Я. Кисельов, має на меті закріплення основного правила: 

автоматичний трансферт трудового відношення від відчужувача до набувача 

[129, с. 550]. Так, відповідно до положень Директиви, держави-учасниці ЄС 

мають право передбачити у законодавстві, що відчужувач нарівні з 

набувачем може нести відповідальність за зобов’язаннями, що випливають з 

порушення норм трудових договорів [145, ст. 6].  

Донесення зазначеної інформації до відома працівників забезпечується, 

як зауважує Л. Ю. Величко, шляхом встановлення обов’язку нового 

роботодавця щодо проведення консультацій з представниками працівників з 

усіх питань [146, с. 186]. 

На нашу думку, зазначені норми здатні стати додатковою потужною 

гарантією захисту прав працівників при зміні власника підприємства, проте 

при запровадженні цих норм варто чітко розмежувати часові періоди, 

вчинення порушень протягом яких є підставою для притягнення набувача/ 

відчужувача до відповідальності. Проте необхідність уникнення порушення 

прав набувача та відчужувача підприємства вимагає здійснення додаткового 

глибокого аналізу законодавства та практики з метою визначення 

оптимальної тривалості перехідного періоду, який буде охоплювати спільну 

відповідальність зазначених суб’єктів.  

Питання відповідальності працівників у законодавстві ЄС практично 

повністю віднесені до сфери компетенції держав-учасниць, 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. 

Директива Ради ЄС 89/391/ЄЕС від 12.06.1989 року про запровадження 

заходів, що сприяють покращенню безпеки та гігієни праці робітників на 
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виробництві є однією з небагатьох, де фіксуються норми, що стосуються 

питань регулювання відповідальності працівників. Так, наприклад, з 

положень Директиви випливає, що працівники несуть відповідальність за 

наслідки неправильного використання обладнання, приладів, небезпечних 

речовин, транспортного обладнання та інших засобів виробництва; 

невчасного/ неповного надання інформації, що є у розпорядженні працівника 

і має відношення до стану безпеки виробництва роботодавцю та/ або 

відповідальним працівникам тощо; допущених ними помилок, від яких 

залежить безпека та здоров’я інших осіб [147, ст. 13]. Таким чином, 

працівники несуть відповідальність переважно за порушення створеного 

роботодавцем належного стану охорони праці та негативні наслідки, 

призведені такими порушеннями. Конкретні заходи відповідальності 

працівників за порушення зазначених обов’язків у Директиві не наводяться, а 

отже, повинні бути деталізовані у положеннях національного законодавства 

держав-учасниць ЄС. 

Як зазначає І. Я. Кисельов, позитивним прикладом правового 

регулювання питань відповідальності в ЄС є положення досліджуваної 

Директиви щодо можливості повного або часткового звільнення 

роботодавців від відповідальності при надзвичайних ситуаціях (форс-мажорі) 

[129, с. 562]. Зазначимо, що аналогічне положення, що стосується звільнення 

від відповідальності роботодавців, міститься і в проекті Трудового кодексу 

України (так само, як і положення про неможливість притягнення 

працівників до відповідальності за умови відсутності вини, що є 

притаманним для надзвичайних ситуацій). У зв’язку з цим слід констатувати 

відповідність законодавства України  змістові наведеної норми Директиви і 

зауважити щодо необхідності ретельного дослідження практики (зокрема, 

судової) застосування даного положення у зв’язку з реальними трудовими 

спорами на території ЄС. 

Як зауважує Н. М. Мужикова, зміст положень досліджуваної Директиви 

дозволяє прийти до висновку про те, що вони фактично означають 
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звільнення працівників від відповідальності за відмову від поновлення їх 

трудової діяльності в ситуації, коли серйозна і безпосередня небезпека не 

усунута, оскільки фіксують правило щодо заборони роботодавцям вимагати 

від працівників поновлення їх діяльності за таких умов [127, с. 131]. Аналіз 

тексту проекту Трудового кодексу України дозволяє дійти висновку про те, 

що і в даній частині проектне законодавство України у повній мірі відповідає 

положенням законодавства ЄС із зазначеного питання, оскільки право на 

відмову від виконання роботи в умовах, що не відповідають вимогам 

охорони праці є одним із основних прав працівників [83, ст. 21]. У зв’язку з 

цим внесення додаткових корективів до зазначеної норми проекту в 

розгляданому контексті не вимагається. 

Законодавство ЄС характеризується значним ступенем деталізації 

правового регулювання діяльності учасників трудових відносин у різних 

сферах економічної діяльності. Одним із прикладів такого підходу є 

Директива Ради ЄС 92/29/ЄЕС від 31.03.1992 року про мінімальні вимоги 

охорони праці для поліпшення медичного обслуговування на борту суден, 

якою запроваджено правило про те, що розпорядження медичним приладдям 

повинне бути покладене на відповідальність капітана судна, який може, без 

шкоди для такої відповідальності, делегувати такий обов’язок на одного або 

більше працівників, що відповідно до їх компетенції призначаються 

спеціально для цієї мети [148, ст. 4]. Беручи до уваги ефективність обраного 

нормотворцем підходу до регулювання діяльності працівників, що 

виконують свою трудову функцію на борту суден, вкажемо на доцільність 

розширення системи нормативних актів, у яких враховуватиметься специфіка 

окремих видів/сфер трудової діяльності, що дозволить підвищити якість 

правового регулювання питань відповідальності таких працівників. Можливі 

механізми покращення правового регулювання  відповідальності 

полягатимуть у перерозподілі ступеню юридичної відповідальності в 

залежності від наявності або відсутності контрольних, керівних повноважень 

у суб’єкта, первинності або вторинності (делегованості) його обов’язків, 
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порушення порядку виконання яких призводитиме до накладення 

відповідних санкцій. 

Всі розглянуті вище питання відповідальності працівників та 

роботодавців, виходячи з їх змісту, стосуються виконання вимог 

законодавства на всіх етапах існування трудового договору: його укладення, 

часу дії і припинення. Проте на окрему увагу заслуговують і питання 

застосування трудової відповідальності до працівників та роботодавців, що 

випливають з положень колективних договорів та угод.  

Н. М. Мужикова звертає увагу на те, що, за загальним правилом, 

колективне трудове право не належить до сфери компетенції ЄС, проте деякі 

аспекти даної сфери відносин становлять виняток [127, с. 123]. Аналіз 

системи та змісту трудового законодавства ЄС підтверджує думку, наведену 

автором, проте факт відносно низького рівня урегульованості питань 

колективно-договірного регулювання трудових відносин на території ЄС не 

мав своїм наслідком зниження якості такого регулювання через наявність 

позитивного практичного досвіду діяльності сторін соціального партнерства 

(соціального діалогу) у цій галузі, у зв’язку з чим вважаємо за доцільне більш 

детально розкрити напрямки імплементації окремих аспектів законодавства 

ЄС у зазначеній сфері. 

Першим напрямком впливу колективно-договірного регулювання на 

проблеми юридичної відповідальності за порушення норм трудового 

законодавства (а отже – і напрямком адаптації українського законодавства 

про трудову відповідальність) є регулювання у колективних угодах питань 

відповідальності за трудовими договорами. 

Директивою Європейського Парламенту та Ради ЄС 2003/88/ЄС від 

04.11.2003 року про деякі аспекти організації робочого часу встановлено, що 

від визначених правил, закріплених у Директиві, що стосуються 

співвідношення часу роботи та відпочинку, дозволяється відступати у 

текстах колективних договорів та угод, за умови надання належних 

компенсаційних періодів відпочинку працівникам [149, ст. 18]. Таким чином, 
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положеннями колективних договорів відповідного рівня роботодавців може 

бути звільнено від відповідальності за порушення встановлених 

законодавством вимог щодо встановлення пропорцій між часом роботи та 

відпочинку (в умовах наявності закріплених компенсаційних механізмів) у 

зв’язку з наявністю спільної згоди сторін. 

З одного боку, такий спосіб регулювання трудових відносин дозволить 

працівникам та роботодавцям на власний розсуд коригувати правила 

поведінки сторін колективного договору, у дозволених межах відступаючи 

від положень законодавства і тим самим гарантуючи максимально зручні для 

обох сторін умови роботи на підприємстві, при цьому не створюючи умов 

для притягнення роботодавця до відповідальності за відхилення від вимог 

законодавства про працю. З іншого боку, імплементація цієї норми в 

законодавство України є передчасною через фактичну нерівноправність 

сторін соціального діалогу та можливість здійснення тиску на представників 

працівників з метою включення до тексту договору положень, які суперечать 

не лише законодавству, але й інтересам працівників. У зв’язку з цим 

запровадження даного правила в Україні слід відкласти. 

Директива Європейського Парламенту і Ради ЄС 2001/15/ЄС від 

11.03.2002 року про організацію робочого часу осіб, які здійснюють мобільну 

автотранспортну діяльність фіксує правило про те, що у разі виконання 

працівниками нічної роботи, кількість робочих годин не може перевищувати 

десяти годин на добу і може компенсуватися у відповідності з правилами, 

встановленими національним законодавством, колективними угодами тощо 

за умови, що така компенсація не поставить під загрозу безпеку на дорозі 

[150, ст. 7]. У науковій літературі справедливо вказується на те, що 

законодавством ЄС не встановлено чітких критеріїв, якими встановлюються 

реалізація вимог безпеки при коригуванні кількості робочих годин [122, с. 

38]. Як бачимо, даною нормою, так само, як і попередньою, фіксується 

можливість відходу від положень законодавства у текстах колективних 

договорів (угод), проте з можливістю подальшого притягнення роботодавця 
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до відповідальності у разі, якщо такий відступ від вимог законодавства мав 

негативні наслідки у випадку виникнення загрози безпеці на дорозі. 

Також у Директиві зафіксоване зобов’язання держав-членів 

Співтовариства встановити систему 1) ефективних; 2) відповідних; 3) 

переконливих покарань за порушення національних положень, прийнятих у 

відповідності до Директиви, та вжити всіх необхідних заходів для 

забезпечення застосування цих покарань [150, ст. 11]. Подібна норма 

міститься і в одній із проаналізовних вище Директив, де також наведений 

комплекс імперативних ознак, яким повинні відповідати правові санкції за 

порушення вимог Директиви (відповідність заходів відповідальності у 

зазначеній Директиві розглядається як їх пропорційність, що, на нашу думку, 

є більш вдалим терміном). 

Таким чином, висловлюючи згоду із прогресивністю застосованого у 

Директиві методу запровадження принципу «відповідальної лояльності» до 

сторін трудового договору (в першу чергу – до роботодавців), вдруге 

вкажемо на недостатність рівня розвитку культури трудових відносин в 

Україні для імплементації подібних норм, у зв’язку з чим такий напрям 

адаптації законодавства про відповідальність учасників трудових відносин 

повинен стати другорядним. Вимоги щодо якісних характеристик санкцій за 

порушення вимог трудового законодавства, у свою чергу, не потребують їх 

прямої імплементації у законодавство України, а підлягають врахуванню при 

запровадженню/ реформуванню конкретних заходів відповідальності за 

порушення законодавства (наприклад, положень Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, у відповідності до якого порушення норм 

колективного договору зможе призвести до накладення штрафних санкцій 

[151, ст. 41-2], максимальний розмір яких в умовах сучасної економічної 

ситуації є непропорційним по відношенню до істотності наслідків 

неправомірних діянь – 1700 гривень). 

Т. В. Шелпякова вказує на те, що одним з елементів правової основи  

діяльності ЄС щодо забезпечення колективних трудових прав працівників є 
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Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС 2009/38/ЄС від 06.05.2009 

року про встановлення на підприємствах та групах підприємств, які діють у 

масштабі Співтовариства, європейської робітничої ради або процедури з 

метою інформування працівників і проведення з ними консультацій [110, с. 

377]. Положеннями Директиви встановлено, що держави-учасниці ЄС 

зобов’язані передбачити належні заходи на випадок невиконання вимог щодо 

надання інформації працівникам, передбачених у зазначеній Директиві. 

Такими заходами повинні стати, зокрема, заздалегідь впроваджені 

адміністративні та судові процедури, які можуть бути використані для 

спонукання винної сторони до виконання своїх обов’язків. Примітним є те, 

що у тексті Директиви окремо виділено права представників працівників на 

застосування зазначених процедур [152, ст. 11]. Отже, зазначена Директива 

представляє другий напрям правового регулювання питань трудової 

відповідальності у зв’язку з колективно-договірним регулюванням: регуляція 

відповідальності сторін у процесі виконання і укладення колективних 

договорів та угод. Інституціями ЄС було впроваджено нетиповий для 

України спосіб захисту колективних трудових прав: адміністративний (поряд 

із класичним судовим). Вважаємо за доцільне залучення такої практики і в 

Україні з попереднім визначенням компетентного державного органу у 

відповідності до існуючої на момент імплементації зазначених норм системи 

органів виконавчої влади України. 

З положень Директиви Ради ЄС 200/78/ЄС від 27.11.2000 року, що 

встановлює загальні рамки рівності оправного поводження у сфері зайнятості 

і професійної діяльності виплаває, що всі сторони на ринку праці 

заохочуються до укладення на відповідному рівні угод, що встановлюють 

умови і заходи відповідальності, спрямовані проти дискримінації у сферах, 

що відносяться до процесу колективних переговорів.  Такі угоди повинні 

враховувати мінімальні вимоги, встановлені Директивою та національними 

нормативними актами [153, ст. 13]. Таким чином, у Директиві вжито заходів 

щодо боротьби з дискримінацією як на рівні трудових договорів, так і на 
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рівні колективних договорів. У разі порушення зазначених вимог сторона, 

чиї права є порушеними, має право на звернення до компетентних органів за 

їх захистом у встановленому законодавством порядку. 

У зв’язку із зазначеним пропонуємо розширити зміст коментованої 

норми та викласти у майбутньому Трудовому кодексі України положення у 

наступній редакції: «Особи, які вважають, що вони зазнали дискримінації у 

сфері праці (включно з, але не обмежуючись укладенням та належним 

виконанням трудових договорів, колективних договорів та угод тощо), мають 

право звернутися до суду із заявою про відновлення порушених прав, 

відшкодування матеріальної та моральної шкоди. 

Як зазначає І. Я. Кисельов, виходячи з положень Директиви Ради ЄС 

2001/23/ЄС від 12.03.2001 року про зближення законодавства держав-членів 

стосовно захисту прав працівників у випадках передання підприємств, 

бізнесу чи частини підприємства чи бізнесу відмова набувача від виконання 

обов’язків і несення відповідальності не лише за трудовим, але і за 

колективним договором, розглядається як неправомірне діяння [129, с. 551]. 

В цілому такі положення відповідають нормам українського законодавства 

про колективні договори та угоди [74, ст. 9], де фіксуються положення про 

збереження дії колективних договорів щонайменше протягом календарного 

року з моменту зміни власника. Питання відповідальності нового власника за 

діючою колективною угодою буквально не сформульовані в законодавстві 

України, проте завдяки положенням про збереження чинності колективного 

договору протягом року новий власник підприємства є відповідальним за 

належне виконання положень колективного договору. Ефективне 

функціонування існуючого механізму в комплексі з зобов’язанням 

роботодавця щодо відновлення порушених прав може стати одним із 

факторів реалізації захисної функції у галузі трудового права, про що 

зазначає І. П. Лаврінчук, наголошуючи на необхідності негайного 

примусового відновлення порушених прав і законних інтересів суб’єктів 

трудових правовідносин [154, с. 115]. Із зазначеного випливає, що, 
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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.  

Отже, загалом 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:  

3.1.  Регулювання питань відповідальності за трудовим договором за 

допомогою колективних договорів та угод; 

3.2.  Юридична відповідальність за порушення обов’язків суб’єкта за 

колективним договором чи угодою.  

Таким чином, в ході дослідження було зроблено висновок про 

необхідність здійснення заходів з адаптації національного законодавства, що 

регулює питання трудової відповідальності, до законодавства ЄС за трьома 

основними напрямками. 

Першим із напрямків 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. 
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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 напрямок 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 адаптації законодавства пов’язаний із 

внесенням змін до правових актів у сфері регулювання колективно-

договірного способу регулювання взаємних прав та обов’язків, в особливості 

– із підвищенням відповідальності за порушення, допущені в процесі 

укладення та виконання колективних договорів та угод. За результатами 

здійсненого аналізу за кожним із напрямків було сформульовано конкретні 

пропозиції до проектного законодавства, за допомогою яких може бути 

створена правова основа для поглиблення інтеграційних процесів між 

правовими системами України та ЄС. 

 

Висновки до Розділу 2: 

1.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 
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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; 

2. Специфічними ознаками процесу адаптації законодавства, що регулює 

питання відповідальності за порушення законодавства про працю є наступні: 

1) адаптація законодавства про трудову відповідальність потребує 

максимального рівня встановлення відповідності; 2) належність більшості 

джерел acquis communautaire сфері трудової відповідальності до hard law; 3) 

охоплення досліджуваними відносинами не лише відповідальності сторін за 

трудовим договором, а й за колективними угодами;  

3. Джерела права, що 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. 

 4. Джерела права ЄС, якими регулюються питання трудової 

відповідальності, виконують такі основні ролі: 

5) 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 на території ЄС; 
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6) Сприяють усуненню недоліків внутрішніх норм законодавства країн-

учасниць ЄС за допомогою встановлення імперативних, рідше – 

диспозитивних правил. При цьому недоліки можуть бути різноплановими, а 

імперативні правила – єдині для всіх країн-учасниць; 

7) Ініціюють колективне виконання учасниками ЄС міжнародно-

правових зобов’язань у сфері трудового права зокрема і прав людини 

загалом; 

8) Слугують орієнтиром при обранні методів правового регулювання 

іншими державами, особливості правових систем яких допускають 

імплементацію норм європейського законодавства; 

5. Запропоновано перше речення частини 1 статті 100 проекту 

Трудового кодексу України викласти у наступній редакції: «Роботодавець 

несе відповідальність за письмове попередження працівника та 

уповноваженого державного органу про наступне звільнення у зв’язку із 

скороченням не пізніше, ніж за два місяці до запланованої дати звільнення»; 

6. Заходи із встановлення відповідності національного законодавства у 

сфері відповідальності суб’єктів трудових відносин правовій системі ЄС 

згруповано 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:  

3.1.  Регулювання питань відповідальності за трудовим договором за 

допомогою колективних договорів та угод; 

3.2.  Юридична відповідальність за порушення обов’язків суб’єкта за 

колективним договором чи угодою. 
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РОЗДІЛ 3.  

ВДОСКОНАЛЕННЯ АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВТСВА ПРО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

СОЮЗУ 

 

3.1 Оптимізація адаптації національного законодавствапро 

відповідальність до законодавства Європейського Союзу 

Наявність невирішених проблем свідчить про актуальність і складність 

тематики даної роботи, що пов’язана з оптимізацією та удосконаленням 

гармонізації норм національного трудового законодавства та норм 

європейського права у сфері відповідальності. 

Варто відзначити, що при здійсненні адаптації національного 

трудового законодавства про відповідальність з законодавством ЄС 

законодавець зустрічається з проблемами, що характерні як для окремої 

сфери регулювання трудових відносин, так і для трудового законодавства в 

цілому. 

Так, слід відмітити, що Європейський вибір України полягає в 

усебічному входженні до європейської спільноти. Тому, ставлячи мету 

наближення національної правової системи до правової системи Євро-

пейського Союзу, насамперед необхідно спрямувати розвиток правової 

реформи таким чином, щоб у її основу було покладено найбільш прогре-

сивне і досконале світове законодавство, яке формувалося протягом 

тривалого часу і відображає досвід багатьох країн [155, с. 35]. При цьому 

слід розуміти, що на шляху адаптації трудового законодавства України про 

відповідальність до законодавства ЄС виникатиме значна кількість проблем, 

без вирішення яких неможливо буде виконати поставлені завдання. Ми 

поділяємо думку академіка Ю. С. Шемшученка про те, що гармонізація 

систем національного і європейського права не може здійснюватись 

механічно. По-перше, продовжує діяти принцип державного суверенітету 

кожної країни. По-друге, ці країни мають багато особливостей, які вони 
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оберігають і не хотіли б втратити в ході інтеграційних процесів. По-третє, ще 

не вироблено універсальних організаційних механізмів гармонізації 

відповідних правових систем. По-четверте, мають місце суттєві недоліки в 

теоретичному вирішенні відповідних проблем, що стримує і їх практичне 

вирішення [155, с. 35]. 

Слід відмітити, що вітчизняні науковці виділяють ряд проблем 

пов’язаних зі здійсненням адаптації національного трудового законодавства 

про відповідальність з вимогами законодавства ЄС. 

Зокрема, адаптація національного трудового законодавства про 

відповідальність повинна здійснюватися по суті, на досягнення загальних 

цілей, що підлягають регулюванню, а не прагнення до зовнішньої подібності 

законів чи норм.  

Так, велике значення для встановлення змісту права Європейського 

Союзу (acquis communautaire) є правильний переклад нормативно-правових 

актів ЄС, до яких здійснюватиметься адаптація національного трудового 

законодавства про відповідальність [156]. В основі процесу адаптації, який є, 

по суті, тектонічним зрушенням національного права, – зазначають Т. А. 

Качка та Ю. В. Мовчан, – лежить основна проблема – правильне розуміння 

самого змісту acquis communautaire. Йдеться не стільки про академічне 

тлумачення acquis, скільки про банальне розуміння змісту джерел acquis, 

тобто нормативних актів ЄС. Це первинне розуміння закладає підвалини 

адаптації, адже від його адекватності залежить результат – відповідне 

реформування національного права у правову систему, яка відповідає 

європейським стандартам» [156]. Важливим, на нашу думку, є врахування 

«Духу закону», оскільки переклад не завжди може повноцінно відтворити 

зміст первинного законодавства, спотворюючи мету та завдання, що 

ставляться перед таким Законом.  На велике значення кваліфікованого 

перекладу нормативних актів ЄС для процесу адаптації вказує й В. К. 

Мамутов [157, с. 22].  
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Також, інші науковці В. І. Муравйов та Н. Б. Мушак стверджують, що 

багато невизначеностей існує й щодо встановлення точного змісту актів 

Євросоюзу, до яких треба адаптувати українське законодавство. Тлумачення 

цих документів входить винятково до компетенції Суду ЄС, котрий, 

проводячи цю процедуру, може частково змінювати їхній зміст. Але країна, 

яка адаптує своє законодавство з правом Євросоюзу, не в змозі стежити за 

такими змінами, вчасно враховуючи їх шляхом унесення поправок до свого 

законодавства, яке підлягає адаптації [158, с. 15]. Так, має місце ситуація, 

коли законодавцем країни здійснюється законотворча робота щодо адаптації 

вже не актуального законодавства Європейського Союзу, а тому важливим є 

постійне відстеження актуальних змін законодавства.  

Цієї ж позиції притримуються С. В. Голікова, Н. Я. Морозова, які 

вказують, що багато невизначеностей існує й стосовно встановлення точного 

змісту актів Євросоюзу, до яких потрібно адаптувати українське трудове 

законодавство про відповідальність. Річ у тім, що ці акти може тлумачити 

тільки Суд ЄС, через це зміст актів може частково змінюватись. Але країна, 

яка здійснює адаптацію свого законодавства з правом Євросоюзу, не в змозі 

стежити за всіма змінами і вчасно враховувати їх, вносячи зміни до свого 

законодавства. Відповідні ж структури Євросоюзу не зобов’язані 

інформувати Україну про зміни у своєму праві. Все це може викликати 

невідповідність національних норм нормам Євросоюзу та знизити 

ефективність реалізації положень права ЄС у національному правопорядку 

України. У кінцевому підсумку не досягається основної мети адаптації щодо 

створення однакових правових умов для суб’єктів, діяльність яких 

регулюється базовими та адаптаційними нормами [159, с. 7]. Важко не 

погодитися із позицією науковців, адже дублювання норм трудового 

законодавства про відповідальність у законодавство України не вирішить 

проблему адаптації, адаптація законодавства повинна здійснюватися з 

урахуванням «духу закону», підстави та передумов його прийняття, мети та 

бажаних наслідків від його функціонування. 
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Адаптуючи трудове законодавство України про відповідальність  до 

acquis communautaire, слід чітко усвідомлювати, які цілі переслідував 

європейський законодавець, запроваджуючи те чи інше регулювання. І якщо 

ті ж цілі досягаються чи можуть бути досягнуті у праві України за 

допомогою інших засобів, то це має бути враховане при проведенні адаптації 

[160, с. 125]. 

М. О. Дей вважає, що особливості адаптації національного трудового 

законодавства про відповідальність до правової системи Європейського 

Союзу доречно розглядати крізь призму трьох позицій: 

1. в  контексті механізму гармонізації, конституйованого в самому ЄС; 

2. як нормативно-правову практику, усталену у взаєминах між ЄС та 

державами-асоційованими членами цієї спільноти; 

3. у форматі правового співробітництва Європейського Союзу з 

державами, котрі не володіють жодним з окреслених статусів [160, с. 

126]. 

На нашу думку, вирішення проблеми правильної інтерпретації норм 

трудового законодавства ЄС  про відповідальність до законодавства України 

необхідно долучати представників Ради Європейського Союзу до проведення 

консультацій з профільним комітетом Верховної Ради України, що дозволить 

уникнути простого дублювання норм, які не будуть належним чином 

працювати в Українській правовій системі.  

Також, важливою проблемою постає уніфікація національної правової 

термінології відповідно до термінології ЄС. Так, для успішного здійснення 

адаптації трудового законодавства про відповідальність до законодавства ЄС 

важливого значення набуває впорядкування юридичних термінів. Влучною з 

цього приводу є думка Ю.С. Шемшученко, який зазначає, що першочерговим 

кроком до інтеграції Україною Європейського Союзу, в тому числі й правом 

Європейського Союзу, являється уніфікація термінології, що викори-

стовується в цих правових системах. Без досягнення цього буде важко 

досягти взаємного розуміння у правовій сфері [161, с. 108-109]. Автор 
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зазначає, що процес адаптації не може розпочинатись поки юридична 

термінологія не буде приведена у такий стан, який би не викликав двоз-

начних розумінь, а для цього потрібно створити певні організаційні 

структури [161, с. 109]. Ми частково розділяємо вищезазначену думку. 

Проте, створення певних відповідних організаційних структур не може бути 

першочерговим завданням, оскільки спочатку варто створити єдиний 

словник термінів та понять, а потім, використовуючи адаптовану 

термінологію, здійснювати  адаптацію самого національного трудового 

законодавства про відповідальність до законодавства ЄС.  

Варто відмітити, що при розробці нових законопроектів, особливо тих, 

що регулюють сферу трудової відповідальності, спостерігається механічне 

перенесення калькованих перекладів положень Європейських законодавчих 

актів. Оскільки будь-який ратифікований Україною міжнародний договір 

стає частиною національного законодавства України, то немає потреби в їх 

дублюванні в будь-яких інших законах. До національного законодавства не-

обхідно вносити обов’язкові положення, нормативи та стандарти, викладені в 

прийнятих компетентними органами ЄС нормативно-правових актах, 

зокрема в директивах ЄС [162, с. 17]. 

Вважаємо позицію вітчизняних науковців В. П. Плавича та Ю. С. 

Шемшученка актуальною, однак на нашу думку, розроблення стандарту 

перекладу нормативно-правового акту Європейського Союзу може бути не 

достатнім для повноцінного перекладу, а тому є необхідним створення 

єдиного словника юридичної термінології Європейського Союзу та її 

співвідношення із Українською юридичною термінологією, це дозволить 

уникнути двозначності та забезпечить прозорість викладеного змісту, що 

природно спростить правозастосовну практику в Україні. 

Необхідною умовою успішної адаптації національного трудового 

законодавства про відповідальність є врахування особливостей української 

правової системи. 
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Так, слід визнати, що у сучасних умовах роль методу порівняльного 

правознавства суттєво зросла. Ю. С. Шемшученко зазначає, що «зараз жоден, 

скільки не будь, значний законопроект не приймається без врахування того, 

як це зроблено у сусідів. Предметом порівняльного аналізу виступають 

норми права, правові інститути, юридичні поняття і терміни, правові 

концепції» [161, с. 108]. 

Але у вітчизняній правовій літературі неодноразово зверталася увага на 

необхідність зваженого та обережного запровадження зарубіжного досвіду. 

«Ми повинні здійснювати теоретичні дослідження для пошуку оптимального 

співвідношення вимог світової спільноти, традицій української школи права 

та стану нашого законодавства», - зазначає Н.В. Пронюк [163, с. 27]. Є. Б. 

Кубко зазначає, що іноземні правові моделі, які використовуються країнами 

СНД, у тому числі Україною, включаючи моделі континентального права, 

повинні мати форми, що відповідають традиціям та юридичній техніці нових 

незалежних держав. Тому слід ставитись украй уважно до імплементації 

елементів та інститутів європейського права в систему кодифікованого 

законодавства країн СНД [155, с. 63]. Дійсно, процес імплементації 

трудового законодавства про відповідальність Європейського Союзу на 

прикладі країн-членів ЄС можливо здійснювати лише через призму 

національних правових та соціально-економічних особливостей, оскільки 

застосування положень законодавства ЄС однією країною може бути 

надзвичайно успішним, проте застосування цього ж законодавства іншою 

країною може мати несприятливі наслідки як для населення, так і для 

економіки країни в цілому.   

Водночас при адаптації законодавства третьої країни (України) з 

правом Євросоюзу обов’язково треба врахувати те, що акти інститутів ЄС 

діють у відповідному правовому середовищі. Вони є частиною правової 

системи Євросоюзу. Адаптація законодавства практично веде до перенесення 

положень певної частини актів Євросоюзу до правової системи іншої країни, 

яка функціонує за своїми, відмінними від існуючих у межах ЄС, за-
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кономірностями. Зокрема Україна не завжди може врахувати всі юридичні 

тонкощі відповідного документа Євросоюзу, включаючи чітке розуміння 

юридичної технології, яка використовується в цих документах, причини його 

прийняття та особливості його реалізації. Усе це може призвести до 

перекручення змісту національних норм, які є наслідком процесу адаптації  

[123, с. 312]. Варто зазначити, що поряд із перекручуванням норм трудового 

законодавства про відповідальність, більш негативним наслідком може бути 

створення колізій норм в законодавстві. Так, оскільки адаптація 

національного трудового законодавства здійснюється шляхом прийняття 

Законів України, а не ратифікації міжнародних договорів Законами України, 

внаслідок чого створюється колізії при правозастосуванні. 

Також, важливим є урахування соціально-економічних особливостей 

нашої держави. Так, не можна не погодитись із думкою В. К. Забігайла, що 

розуміння та свідоме використання закономірностей взаємодії права та 

економіки (політики) є абсолютною вимогою при плануванні та здійсненні 

правотворчості. Не є і не може бути винятком з цього правила процес 

адаптації (апроксимації, гармонізації, уніфікації) трудового права України 

про відповідальність до права ЄС в порядку імплементації ст. 51 Угоди про 

партнерство та співробітництво. Вчений слушно зазначав, що закономірності 

взаємодії права та економіки (політики) при здійсненні адаптації 

законодавства України в цілому, поки що фактично ігноруються, а реалії 

життя українського суспільства «ще далеко не завжди і не в усіх сферах 

рівнозначно є адекватними умовам, характерним для європейського 

співробітництва» [164, с. 24]. 

Тому, при здійсненні адаптації національного трудового законодавства 

про відповідальність необхідно брати до уваги особливості національної 

правової системи, значну кількість нормативно-правових актів, що 

залишилися в спадок (в деякій інтерпретації) від Радянського Союзу, 

національну ментальність, а також інші особливості, без урахування яких, 
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адаптація національного трудового законодавства про відповідальність до 

законодавства Європейського  Союзу не буде успішною.    

Взявши до уваги вищезазначене, а також фактичну правотворчу 

ситуацію та реальний план виконання адаптації національного трудового 

законодавства про відповідальність до законодавства ЄС, можна зробити 

висновок, що сьогодні наша держава перебуває на етапі адаптаційної 

правотворчої діяльності щодо національного трудового законодавства про 

відповідальність до законодавства Європейського Союзу. Це означає, що 

уповноважені органи повинні здійснювати необхідні завдання щодо 

адаптації національного трудового законодавства про відповідальність з 

встановленими вимогами ЄС, при чому, з урахуванням потреб вітчизняного 

громадського та громадянського інституту. Тому, важливо усвідомлювати, 

що ця стадія повинна включати в себе набагато більшу кількість завдань, ніж 

механічне копіювань міжнародних норм у закони. Це стосується створень 

нових політично-демократичних органів, громадських організацій, інших 

інститутів, які би могли реально втілювати в реальність декларовані норми, 

гарантуючи при цьому, захист прав та законних інтересів людини [96, с. 12]. 

Варто зазначити, що в Україні в 2004 р. було створено Координаційну 

раду з адаптації національного законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу, з метою забезпечення координації міжвідомчої 

діяльності з адаптації законодавства [165]. 

Тому для вирішення цієї проблеми та 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. 
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Також, крім проблеми  належного доступу громадськості до 

обговорення проектів нормативно-правових актів про відповідальність в 

трудовому праві, ще однією проблемою є невчасне, а точніше, не 

оприлюднення таких проектів НПА для наукової громадськості, що 

виключає можливість для оперативної допомоги науковців при виявленні 

недоліків юридичної техніки чи інших важливих проблем, що заважають 

здійсненню успішної адаптації національного трудового законодавства про 

відповідальність до законодавства Європейського Союзу. 

Тому на нашу думку, 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.  

Наступною надзвичайно важливою проблемою є робота наявного в 

Україні організаційно-правового механізму адаптації трудового 

законодавства, що є недосконалою і не відповідає динаміці розвитку 

відносин України з ЄС [166, с. 39]. Ідеться насамперед про визначення меж 

адаптації трудового законодавства  нашої  держави  з  правом Євросоюзу. 

Зокрема, в Загальнодержавній програмі зроблено спробу охопити «спільний 

доробок» ЄС загалом. На практиці це означає, що Загальнодержавна 

програма спрямована на забезпечення такої адаптації трудового 

законодавства України із законодавством Європейського Союзу, яка 

здійснюється країнами, котрі вже пройшли підготовчий етап у рамках 

асоціації і готуються набути повноправного членства в об’єднанні  [158, с. 

16]. 

На думку О. Л. Євглевської, завдання з адаптації законодавства 

України про відповідальність суттєво ускладнює також наявність досить 

розпливчастої норми ч. 2 ст. 51 УПС щодо «приблизної адекватності 
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законів», яка повинна бути досягнута у процесі приведення трудового 

законодавства України про відповідальність у відповідність із acquis 

communautaire. Тобто незрозумілим залишається питання про ступінь 

ідентичності законодавства держави, яка претендує на членство в ЄС, acquis 

ЄС, що є достатньою для приєднання. При цьому досить поширеним у 

юридичній доктрині є підхід, за яким обов’язковою умовою вступу 

вважається лише повна відповідність національного законодавства нормам 

права ЄС [167, с. 122]. По суті, досягти такої стовідсоткової ідентичності на 

практиці неможливо, адже адаптація трудового законодавства про 

відповідальність – це не механічне копіювання, воно здійснюється з 

урахуванням умов розвитку держави та її національної специфіки. 

Група науковців П. М. Paбiнoвич, Н. Paдoнoвич також вважають, що 

нaуцi тpудoвoгo пpaвa cлiд чiткo oкpecлити мeжi iмплeмeнтaцiї євpoпeйcькиx 

тpудoвиx норм про відповідальінсть у юpидичну пpaктику Укpaїни з 

уpaxувaнням нaцioнaльниx ocoбливocтeй i нaявниx coцiaльнo-eкoнoмiчниx 

мoжливocтeй, poзpoбити  юpидичний  мexaнiзм  aдaптaцiї  нaцioнaльнoгo  

трудового зaкoнoдaвcтвa дo  євpoпeйcькиx  тpудoвиx  cтaндapтiв.  

Впpoвaджeння aдaптoвaнoгo  тpудoвoгo  зaкoнoдaвcтвa про відповідальність 

пoтpeбує  виcoкoгo  рівня opгaнiзaцiйнoгo зaбeзпeчeння, зoкpeмa:  

1. вiдпoвiднoї пiдгoтoвки дepжaвниx cлужбoвцiв;  

2. opгaнiзaцiї пepeпiдгoтoвки й пiдвищeння квaлiфiкaцiї cуддiв;  

3. нaявнocтi пepeклaдiв i публiкaцiй нe тiльки пoлoжeнь нopмaтивнo-

пpaвoвиx aктiв ЄC у cфepі трудової відповідальності, a й кoмeнтapiв i 

poз’яcнeнь Cуду ЄC;  

4. peгуляpнoгo iнфopмувaння гpoмaдян дepжaви пpo cтaн адаптаційного 

пpoцecу [168, с. 83]. 

Тому на нашу думку, для вирішення проблеми визначення меж 

адаптації національного трудового законодавства про відповідальність 

необхідно визначити чіткі межі такої адаптації шляхом прийняття Закону 

України «Про необхідні межі здійснення адаптації національного 
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законодавства з законодавством Європейського Союзу», яким передбачити 

чіткий перелік нормативних актів Європейського Союзу, так званий 

«гігієнічний мінімум» та перелік нормативно-правових актів, що потребують 

внесення змін та план  прийняття нових нормативно-правових актів, які 

відсутні в чинному законодавстві України.  

Серед інших проблем національного трудового законодавства про 

відповідальність необхідно виділити відсутність дієвого механізму 

імплементації чинних правових норм. Як зазначає експерт Українсько-

Європейського консультативного центру з питань законодавства В. Т. 

П’ятницький у своїй роботі «Fundamental Reform for Future Integration» для 

журналу The Day, «головна проблема України не в підготовці, а у виконанні 

нового законодавства. У нас існує велика кількість добрих законів, які не 

працюють на практиці». Україна, на жаль, знаходиться ще далеко від 

європейських стандартів правової регламентації. Багатогранність 

європейського правового поля, його комплексний характер наочно свідчать 

про труднощі на шляху узгодження національного законодавства із 

загальноєвропейським. Формування правового поля держави є тривалим 

соціальним процесом, що органічно пов’язаний із змінами у всіх інших 

сферах життя суспільства. Штучно прискорити цей процес неможливо, але 

потрібно створити йому режим найбільшого сприяння. Більш ефективному 

процесові наближення правового поля держави до стандартів права ЄС 

сприятиме провадження наступних заходів: 

1. створення однієї цілісної системи законодавства України, оскільки 

розпорошеність ускладнює процес адаптації;  

2. розробка органами державної влади в Україні «гармонограм» - графіків 

роботи з гармонізації законодавства для окремих сфер трудового права;  

3. визначення галузевого комітету Верховної Ради України, який би 

забезпечував координацію та узгодження відповідної законотворчої 

діяльності; 
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4. створення українсько-європейського глосарію юридичної 

термінології; 

5. активне залучення іноземних експертів та максимальне використання 

технічної допомоги ЄС щодо адаптації українського законодавства, 

згідно ст. 51УПС [169]. 

Більшість заходів, передбачених Концепцією розвитку законодавства 

про державну службу в Україні, вже реалізуються, проте, основний захід, що 

безпосередньо стосується і трудового законодавства про відповідальність, не 

виконується. Це стосується створення цілісної системи національного 

трудового законодавства про відповідальність в Україні, що значно 

ускладнює можливість використання нормативно-правових актів в 

правозастосовній практиці. Тому, на нашу думку, прийняття Трудового 

кодексу України, як єдиного нормативно-правового акту в трудовій сфері, 

зокрема про відповідальність, буде мати позитивний наслідок не тільки в 

розрізі простоти адаптації трудового законодавства, а й в подальшій його 

реалізації.   

Oднoчacнo з пpивeдeнням тpудoвoгo зaкoнoдaвcтвa Укpaїни про 

відповідаліьнсть дo acquis communautaire нeoбxiднo вдocкoнaлити cтpуктуpу 

вcьoгo укpaїнcькoгo пpaвa, йoгo cутнicть, мexaнiзм зacтocувaння, здaтний 

зaбeзпeчити зaпpoвaджeння євpoпeйcькoгo пpaвa у вiтчизнянiй пoлiтикo-

пpaвoвiй пpaктицi. Пpи цьoму, cлiд мaти нa увaзi, щo укpaїнcькe тpудoвe 

зaкoнoдaвcтвo про відповідальність мaє зaлишитиcя внутpiшньo 

гapмoнiйним, цiлicним, з oгляду нa peaлiї нaшoї кpaїни, вiдпoвiдaти пoтpeбaм 

cуcпiльcтвa i нaцioнaльним інтересам [170, с. 201]. 

Зa дoпoмoгoю aдaптaцiї тpудoвoгo зaкoнoдaвcтвa Укpaїни дo acquis 

communautaire нeoбxiднo нe тiльки пpивecти нaцioнaльнe зaкoнoдaвcтвo у 

вiдпoвiднicть дo зaкoнoдaвcтвa Євpoпeйcькoгo Coюзу, aлe й oбoв’язкoвo 

cтвopити peaльнi умoви для зacтocувaння aдaптoвaнoгo трудового 

зaкoнoдaвcтвa про відповідальність [171, с. 84]. 
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Удocкoнaлeння нaцioнaльнoгo тpудoвoгo законодавства про 

відповідальність пiд впливом мiжнapoдниx тpудoвиx cтaндapтiв нeoбxiднo 

poзглядaти як фактичну адаптацію пpaвoвoгo  peгулювaння,  яку  мoжнa  

дocягти  шляхом cиcтeмaтичнoгo aнaлiзу пpaктичнoгo зacтocувaння нopм, 

зaкpiплeниx у мiжнapoдниx дoкумeнтax i нaцioнaльнoму трудовому 

зaкoнoдaвcтвi, виявлeння пpoблeм у їx пpaвoзacтocувaннi тa фopмулювaння 

кoнкpeтниx пpoпoзицiй з пpивoду пpивeдeння нaцioнaльнoгo тpудoвoгo 

зaкoнoдaвcтвa у вiдпoвiднicть дo вимог мiжнapoдниx тpудoвиx cтaндapтiв 

[171, с. 84]. 

Зacтocувaння пoлoжeнь мiжнapoдниx тpудoвиx cтaндapтiв, як форма 

peaлiзaцiї, мaє мicцe caмe у пpaвoзacтocoвчiй дiяльнocтi пoвнoвaжниx 

cуб’єктiв. Ocoбливo нeoбxiднo видiлити у цiй cфepi дiяльнicть вищих 

cудoвиx opгaнiв, упoвнoвaжeниx нe тiльки зacтocoвувaти нopми, a й у paзi 

нeoбxiднocтi тлумaчити пoлoжeння зaкoнoдaвcтвa, дoвepшуючи в тaкий 

cпociб пpoцec їx iмплeмeнтaцiї [171, с. 55]. 

На нашу думку, вирішенням проблеми застосування адаптованого 

трудового законодавства про відповідальність може бути здійснено шляхом: 

1. безпосереднього застосування уповноваженими органами при 

здійсненні їх повноважень; 

2. правозастосовній практиці національних судів; 

3. прийняття відповідних роз’яснень уповноваженими органами, зокрема, 

профільним міністерством, Верховним Судом України та іншими 

судами України; 

4. шляхом безпосереднього застосування Директив ЄС, згідно з якими 

здійснюється адаптація.    

Аналіз розвитку трудового законодавства про відповідальність в 

європейських країнах відбувається постійно. Європейське право не є 

застиглою категорією, при цьому його розвиток – це дорога з двостороннім 

рухом: впливаючи на національне законодавство, воно водночас вбирає в 
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себе все найкраще, що є в цьому законодавстві, – як слушно зазначає Н. В. 

Пронюк [163, с. 27]. 

Більшість директив ЄС з трудового законодавства про відповідальність 

до яких нині має бути адаптоване українське законодавство, були прийняті 

досить давно, на відміну від національного законодавства, яке є порівняно 

мобільним.  

Правове регулювання за допомогою директив є складним і тривалим 

процесом. Від моменту затвердження Європейською комісією офіційного 

проекту директиви проходять довгі роки, поки ця директива буде прийнята 

Радою ЄС та Європейським Парламентом і вступить у дію. Але й після 

вступу директиви в дію державам ЄС дається досить тривалий час для 

приведення національного законодавства у відповідність до вимог директив 

(до п’яти років). Не менш складним і тривалим є процес внесення змін до 

директив. Тому директиви ЄС, будучи актуальними на момент їх розробки та 

прийняття, з часом поступово перетворюються на певні гальма для розвитку 

трудових відносин, втрачають позитивний потенціал правового регулювання. 

Розробляючи нове законодавство чи реформуючи чинне, український 

законодавець має визначити, які норми європейського трудового 

законодавства  про відповідальність є ефективними і мають бути 

запроваджені у чинне законодавство України, а які – виявили свою 

недієвість, є застарілими і не мають враховуватися при створенні нових 

українських законів [160, с. 126].  

Тому, при здійсненні адаптації національного трудового законодавства 

про відповідальність варто врахувати перспективи розвитку трудового права 

про відповідальність Європейського Союзу. Зокрема, варто прослідкувати до 

яких Директив запропоновано внесення змін чи відмінити їх чинність. 

Здійснення таких дій дозволить уникнути подальшої відміни чи скасування 

частини трудового законодавства про відповідальність. 

Також, актуальною проблемою є недосконалість, а подекуди й 

суперечливість нормативно-правових актів про відповідальність у трудовому 



148 

праві, що негативно впливає на процес реалізації прав і виконання обов’язків 

усіма суб’єктами суспільних відносин, сповільнює розвиток України як 

правової держави. Одним із шляхів розв’язання зазначеної проблеми в 

Україні є на думку Т.М. Середи законодавче врегулювання процесу 

прийняття нормативно-правових актів суб’єктами нормотворення та 

врахування положення, що необхідною умовою й головним принципом 

нормотворчого процесу є законність як об’єктивна властивість права загалом 

[165]. 

Проаналізований стан наближення українського трудового 

законодавства про відповідальність до правової системи ЄС дозволяє 

виявити ті проблеми, що постали перед Україною, і запропонувати підходи 

до підвищення ефективності цього процесу. В цьому зв’язку слід зауважити, 

що адаптація українського трудового законодавства про відповідальність до 

законодавства ЄС відбувається одночасно з правовою реформою в Україні. 

Держава повинна створювати нове законодавство, у відповідності до 

європейських принципів і стандартів, оскільки до цього часу в її правовій 

базі згадані принципи і стандарти просто були відсутні. Залишається 

практично відсутнім і цілісне законодавче поле в Україні [173]. Так, із всіх 

нормативно-правових актів, що діють на території України, закони 

складають лише близько 5 %. При цьому тільки незначна частина законів 

містять норми прямої дії. Проблема не стільки в кількісних показниках, 

скільки у якісному змісті законодавства. Існуюча законодавча база України є 

суперечливою, нестабільною і малозрозумілою. І це при тому, що в 

Євросоюзі особливе значення приділяється саме якості правових актів. Рада 

ЄС прийняла спеціальне рішення з приводу правил їх підготовки, за якими 

правовий акт повинен бути: чітким, без зайвої довжини, не двозначним, без 

надмірного застосування скорочень, не містити жаргонних висловів, надто 

довгих фраз, незрозумілих посилань на інші тексти, ускладнень, що роблять 

акт складним для читання. Зрозуміло, що Україні також потрібно 

враховувати економічні, політичні та соціальні наслідки прийняття 



149 

відповідних актів трудового законодавства про відповідальність, адаптованих 

до вимог законодавства ЄС [173]. 

Як зазначає група науковців, проведений комплексний юридичний 

аналіз виконання Україною її зобов’язань згідно з Угодою про Асоціацію 

засвідчує серйозні неузгодженості, протиріччя і навіть порушення між 

прийнятими нормативно-правовими актами та стандартами і нормами права 

ЄС. Процес адаптації українського трудового законодавства про 

відповідальність з системою права ЄС уповільнюється об’єктивною різницею 

історичного та соціокультурного розвитку правових систем, діючою 

кадровою політикою, корупцією державних службовців та бюрократичною 

системою в Україні [174, с. 368]. Отже, адаптуючи національне трудове 

законодавство про відповідальність у відповідності до норм ЄС, необхідно 

одночасно із адаптацією вже існуючих законів приймати нові, узгоджені із 

правовим полем ЄС, законодавчі акти. Беззаперечним є те, що процес 

адаптації трудового законодавства України про відповідальність вимагає 

злагодженої співпраці всіх гілок влади.  

На думку Н.Є. Олесіч вирішення проблеми нормативно–правової бази з 

національного трудового законодавства про відповідальність можливо 

такими шляхами:  

1. шляхом систематизації існуючої нормативно–правової бази, тобто 

приведення її до єдиної впорядкованої системи шляхом усунення 

розбіжностей і надання одноманітності правовому регулюванню 

подібних або близьких видів суспільних відносин з метою зменшення 

кількості нормативно-правових актів;  

2. недопущення дублювання однакових правових норм у кількох 

нормативних актах одночасно;  

3. вилучення цілої низки НПА, що не відповідають чинному 

законодавству України, мають тимчасовий характер та взагалі не 

регулюють правовідносини про відповідальність між працівниками та 

роботодавцями; 
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4. шляхом створення сучасної інформаційної системи з питань трудової 

відповідальності, що забезпечить підтримання НПА в контрольному 

стані, враховуючи нові можливості електронного обліку НПА, та 

підвищить рівень інформованості працівників та роботодавців у цій 

сфері. 

5. шляхом активного залучення іноземних фахівців – нормо 

проектувальників та максимального використання технічної допомоги 

ЄС щодо адаптації  законодавства України; 

6. шляхом розширення і активізації наукових досліджень проблем 

адаптації та  забезпечення впровадження наукових рекомендацій з цих 

питань у реальну  практику [175].  

Дещо іншу позицію займає В. О. Чалий, який стверджує, що питання 

пристосування трудового законодавства про відповідальність, а також різних 

його норм включає в себе багато аспектів. Одним з таких аспектів є 

прийняття проекту Трудового кодексу України. Адже звівши та розробивши 

єдиний кодифікований збірник актів законодавства, який буде регулювати 

відносини у трудовій сфері, зокрема питання відповідальності за трудовим 

законодавством, надасть ряд значних переваг та зменшить кількість прогалин 

у законотворчому процесі [176, с. 5]. 

Так, на думку науковця, реалізація нових норм трудового 

законодавства, що сформувалось під впливом процесу адаптації, не є 

остаточним процесом, адже повинен розпочатись ще один етап – постійний 

моніторинг щодо змін у законодавстві ЄС. Моніторинг (англ. monitoring) – 

безперервне стеження за яким-небудь процесом з метою виявлення його 

відповідності бажаному результату або тенденцій розвитку. Вважаємо, що 

моніторинг аналізу громадської думки та інформації, оприлюдненої у засобах 

масової інформації щодо відповідальності за трудовим законодавством, 

підготовка пропозицій з врахуванням такої інформації під час формування та 

реалізації державної політики в сфері праці буде сприяти мобільному 

реагуванню суб’єкта законодавчої ініціативи щодо розробки та прийняття 
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нових нормативно-правових актів, метою яких буде удосконалення 

трудового законодавства  про відповідальність [176, с. 5]. 

Станом на сьогодення, не дивлячись на значне дослідження проблем 

адаптації національного трудового законодавства про відповідальність до 

вимог законодавства Європейського Союзу, у науці трудового права відсутня 

класифікація проблем адаптації трудового законодавства про 

відповідальність, а тому, врахувавши порядок здійснення інтеграції в 

європейський простір,  доцільно зазначені проблеми класифікувати за 

наступним критерієм:  

1. За етапами здійснення процесу адаптації національного трудового 

законодавства про відповідальність з законодавством ЄС:  

1.1. Етап вивчення та аналізу норм трудового права про 

відповідальність Європейського Союзу з метою встановлення їхньої сутності, 

до якого входить: 

1.1.1. проблеми визначення меж адаптації національного трудового 

законодавства про відповідальність; 

1.1.2. проблеми встановлення правильного змісту та суті нормативних 

актів ЄС. 

1.2. Етап виявлення ступеня відповідності норм національного 

трудового законодавства про відповідальність положенням трудового 

законодавства ЄС: 

1.2.1. проблеми врахування особливостей української правової 

системи, а також соціально-економічного стану та можливостей України. 

Також, порівняльна оцінка повинна складатись із оцінки відповідності 

Конституції України нормам трудового законодавства ЄС, ратифікованих 

Україною міжнародних угод нормам законодавства, загалом трудового 

законодавства нормам трудового законодавства ЄС [96, с.14]. 

1.2.2. проблема відсутності належного оприлюднення текстів проектів 

нормативно-правових актів про відповідальність в трудовому праві для 

доведення їх змісту до відома наукової громадськості; 
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1.3. Етап безпосереднього правотворчого процесу адаптації 

національного трудового законодавства про відповідальність: 

1.3.1. проблеми здійснення правильного перекладу (встановлення 

точного змісту нормативно-правових актів ЄС); 

1.3.2. 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; 

1.3.3. проблеми врахування перспективи розвитку трудового права про 

відповідальність Європейського Союзу; 

1.3.4. проблеми удосконалення недосконалої юридичної техніки, що 

застосована до чинного трудового законодавства про відповідальність; 

1.3.5. проблеми здійснення наявного в Україні організаційно-правового 

механізму адаптації трудового законодавства про відповідальність до 

законодавства ЄС. 

1.4. Етап правозастосування адаптованого трудового законодавства про 

відповідальність: 

1.4.1. проблеми правозастосування адаптованого трудового 

законодавства про відповідальність. 

Ми вважаємо, що на проблему удосконалення національного трудового 

законодавства про відповідальність до законодавства ЄС необхідно дивитися 

комплексно,  а тому, необхідно здійснити наступні дії: 

1. прийняти єдиний нормативно-правовий акт – Трудовий кодекс 

України, що комплексно вирішить питання, як існування значної 

кількості нормативно-правових актів, що часто по-різному регулюють 

одній й ті ж трудові відносини, а також усуне дублювання норм 

трудового законодавства про відповідальність в кількох нормативних 

актах; 

2. вилучити значну кількість нормативно-правових актів, що не 

відповідають сучасним реаліям та необхідності суспільства; 
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3. шляхом розширення і активізації наукових досліджень проблем 

адаптації національного трудового законодавства про відповідальність 

до законодавства ЄС та  забезпечення впровадження наукових 

рекомендацій з цих питань у реальну  практику; 

4. 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. 

Таким чином, варто відзначити, що в процесі адаптації національного 

трудового законодавства про відповідальність до законодавства 

Європейського Союзу вітчизняний законодавець зустрічає ряд проблем, що 

виникають на всіх етапах імплементації досягнутих домовленостей між 

Україною та Європейським Союзом. Вирішення зазначених проблем може 

бути досягнуто шляхом здійснення оптимізації та удосконалення нинішнього 

процесу адаптації національного трудового законодавства про 

відповідальність до законодавства Європейського Союзу. 

 

3.2 Зарубіжний досвід адаптації законодавства про відповідальність до 

законодавства Європейського Союзу 

 

З 1 листопада 2014 р. набрали чинності окремі розділи Угоди про 

Асоціацію між Україною та Європейським Союзом і його державами-

членами. Це розділи договору про безпеку, юстицію, боротьбу проти 

шахрайства, гармонізацію стандартів, ряд протоколів та ін. [102].  

Для повноцінної імплементації угоди про Асоціацію з Європейським 

Союзом стає надзвичайно актуальним здійснення аналізу досвіду зарубіжних 

країн-учасниць ЄС щодо адаптації національного трудового законодавства 

про відповідальність, що дозволить оптимізувати та удосконалити процес 

адаптації вітчизняного трудового законодавства про відповідальність у 

відповідності з Європейським законодавством.  
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Варто зазначити, що на передодні створення Європейського Союзу в 

більшості Європейських країн проявилися наступні тенденції:  

1. обмеження дисциплінарних повноважень роботодавця нормами 

позитивного права; 

2. локальні акти, що стосуються проблем дисциплінарної 

відповідальності, приймалися щонайменше після консультацій з 

представниками працівників; 

3. розширення колективно-договірного регулювання трудової 

дисципліни. Чим більше були розвинені колективно-договірні відносини, тим 

менше значення мали правила внутрішнього трудового розпорядку в 

правової регламентації дисциплінарної відповідальності [177, с. 755].  

У багатьох країнах континентальної Європи, панувала так звана 

інституційна теорія, введена в обіг французьким вченим П. Дюраном. 

Відповідно до цієї теорії дисциплінарна влада виникала з обов’язку керівника 

організовувати роботу підприємства, захищати його інтереси та інтереси 

інших пов’язаних з ним осіб. Це частково перетинається з теорією 

правотворчої сили соціальної автономії підприємства, про що буде сказано 

нижче. Вихідним положенням було те, що законними визнавалися будь-які 

заходи дисциплінарної відповідальності, які прямо не заборонялися 

позитивним правом. Допускалася відповідальність і за проступки, прямо не 

передбачені в нормативно-правових актах, перелік яких не міг бути 

закритим. Наприклад, у Франції практично всі питання трудової дисципліни 

регулюються правилами внутрішнього трудового розпорядку, але в рамках 

законодавчих обмежень [129, с. 386-392].  

Слід зазначити, що в інших країнах, зокрема: Австрії, Великобританії, 

ФРН, Швейцарії також вимагається повне визначення і нормативна фіксація 

видів дисциплінарних правопорушень, але як виняток підприємець вправі 

залучати працівників до дисциплінарної відповідальності за проступки, які не 

визначені в нормативних актах. Примітно, що складність і неоднозначність 

проблеми дисциплінарної відповідальності призвела до того, що їй досі не 
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посвячено жодної спеціальної конвенції або рекомендації Міжнародної 

організації праці (надалі – «МОП»). Рекомендація МОП № 129 від 28.06.1967 

р. «Щодо зв’язків між адміністрацією і трудівниками на підприємстві» тільки 

пропонує організаціям трудящих і роботодавцям створювати на 

підприємствах систему комунікацій (соціальних зв’язків) між адміністрацією 

і персоналом, яка сприяла б формуванню атмосфери взаємної довіри, що 

повинно позитивно позначитися в тому числі і на трудовій дисципліні [178]. 

У всіх країнах Європейського Союзу дисциплінарні прерогативи 

роботодавця визнаються в досить широких межах, але врівноважуються 

захистом інтересів працівника з боку профспілок, встановленням зразкового 

переліку заходів покарань, принципом відповідності заходам стягнення 

ступеню вини працівника, правом оскарження дисциплінарного стягнення до 

суду та інспекцію праці. У деяких країнах діє правило, згідно з яким при 

оскарженні дисциплінарної санкції вона припиняється до остаточного 

рішення органу, що розглядає трудовий спір [129, с. 178–180].  

Наразі, в Україні механізм захисту прав працівника через професійну 

спілку на підприємстві є не дієвим та таким, що не відповідає теперішньому 

розвитку суспільних відносин. На нашу думку, роль професійної спілки не 

можна недооцінювати, адже в європейських країнах, остання здійснює роль 

арбітра на досудовому розгляді спору, причому, змістивши точку балансу в 

сторону працівника, що значно впливає на можливість та доцільність 

застосування відповідальності до працівника.  

Як уже зазначалося, перелік дисциплінарних проступків в країнах – 

членах Європейського Союзу зазвичай визначається на рівні правил 

внутрішнього трудового розпорядку. При цьому, як зазначає С.А. Шерегов, 

це означає, що: 

1. Порушення повинно бути здійснено при виконанні службових 

обов’язків, на робочому місці, в робочий час. У ряді країн (зокрема, 

Великобританії, та Франції) поведінка поза робочим часом також може 

розглядатися як дисциплінарний проступок, але тільки для окремих 
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категорій працівників і в певних випадках. При цьому велику роль має 

суддівський розсуд, що надає правовому положенню працівника 

завідому невизначеність [180, с. 144]. На нашу думку, положення про 

застосування дисциплінарного стягнення до працівника за порушення 

вчинене поза робочим місцем та поза робочим часом не матиме 

успішного застосування в Україні, оскільки наслідком стане 

неоднакова правозастосовна практика суддів.  

2. Протиправні дії працівника повинні бути винними, не мати виправдань. 

Широко поширене правило, згідно з яким накладення стягнення 

повинно мати правову основу. У цьому зв’язку дії працівника, визнані 

проступком, повинні бути заборонені нормою законодавства, 

колективно-договірного або локального акту, трудового договору. 

Відповідно, дозволені цими актами дії переслідуватися не повинні 

[180, с. 144]. На нашу думку, протиправними діями працівника можуть 

визнаватися лише передбачені Законами України діяння, оскільки 

регламентувати правомірність чи неправомірність дій можна лише 

законодавчо, а не в договірному порядку. Виключенням є допустимість 

законом щодо визнання діянь неправомірними. 

3. Заходи відповідальності повинні бути адекватні, співрозмірні тяжкості 

дисциплінарного проступку, носити розумний характер відповідно до 

виконуваної роботою і поставленими перед працівником цілями. Так, 

працівник повинен бути попереджений про покарання, яке 

накладається до закінчення строку давності проступку. Зазвичай такий 

термін встановлюється колективним договором і становить від одного 

тижня до двох місяців з дня вчинення дисциплінарного проступку. Як 

правило, роботодавець не може покарати працівника, не отримавши від 

нього пояснень [179, с. 145]. Варто погодитися із зазначеною позицією, 

адже основний принцип відповідальності є співрозмірність із завданою 

шкодою та справедливість, порушуючи які, роботодавець порушує 

баланс застосування дисциплінарної відповідальності.  
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Серед заходів дисциплінарної відповідальності найчастіше 

застосовуються зауваження, догана, переведення на іншу роботу з 

пониженням або збереженням заробітної плати, пониження в посаді або 

відмова підвищити на посаді, дисциплінарне звільнення без попередження і 

без виплати вихідної допомоги. У більшості країн Європейського Союзу до 

таких заходів відноситься штраф. Проте його використання допускається за 

наявності двох умов:  

1. по-перше, його розмір обмежений, наприклад, в Італії чотирьох-

годинним заробітком;  

2. по-друге, стягнутий штраф надходить у фонд трудового колективу або 

на благодійні цілі [96, с. 14]. Стягнення штрафів на благодійні цілі 

дозволяє не лише дисциплінувати працівників, а й допомагає розвивати 

благодійність, будучи меценатом для останнього. 

У Великобританії та Франції дисциплінарні штрафи не допускаються. 

В якості заходів дисциплінарної відповідальності може застосовуватися і 

відсторонення від роботи, в тому числі з обережності. Це стосується тих 

випадків, коли особу, яка вчинила дисциплінарний проступок, відсторонено 

від роботи на період дисциплінарного розслідування або судового розгляду. 

При цьому у ФРН, і Великобританії усуненому, таким чином, працівникові 

виплачується заробітна плата, а в Франції та Швейцарії її дозволено 

утримувати. В Італії відсторонення без збереження заробітної плати не 

повинно перевищувати 10 днів. Досить двозначним виглядає заборона 

вивішувати на дошці оголошень організації повідомлення про дисциплінарне 

стягнення із зазначенням прізвища працівника і вчиненого ним проступку 

(ФРН, Швейцарія). Набагато гуманніше застосовування такого 

дисциплінарного стягнення в Австрії, де така процедура дозволена, але без 

образливих формулювань. В іншому випадку дисциплінарна відповідальність 

втратить характер владного засудження і прийме нехарактерний для неї, 

майже інтимний характер [129, с. 181].  
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На нашу думку, передбачення на нормативному рівні або на рівні 

внутрішнього трудового розпорядку положення про обов’язковість 

обмеження в цензурі щодо оголошення про застосування дисциплінарної 

відповідальності до працівника є необхідним та закономірним етапом 

здійснення адаптації національного трудового законодавства про 

відповідальність до законодавства ЄС, оскільки лібералізація цього 

положення надасть зберегти ділову репутацію працівника, а також і 

роботодавця.  

У практиці країн Європейського Союзу матеріальна відповідальність 

працівників в значній мірі зберегла цивільно-правовий характер (договірний і 

деліктний) і передбачає не тільки відшкодування прямої дійсної шкоди, але й 

упущеної вигоди. Разом з тим у ряді держав (Австрія, Швеція, Бельгія та ін.) 

прийнято нормативні акти, що обмежують розмір такої відповідальності. 

Таке обмеження забезпечується наступними способами:  

1. встановлення максимального розміру матеріальної відповідальності 

працівника;  

2. повна матеріальна відповідальність у цивільно-правовому сенсі 

допускається тільки при наявності умислу або грубої недбалості 

працівника. При цьому ступінь вини працівника визначається з 

урахуванням його освіти, рівня технічних знань і здібностей, інших 

особистісних характеристик;  

3. обмеження матеріальної відповідальності може закріплюватися в 

колективних договорах як пільга для працівників порівняно з 

законодавством;  

4. допускається відрахування з зарплати для відшкодування майнової 

шкоди тільки за згодою працівника або за рішенням суду [179, с. 143].  

Варто зазначити, що в чинному законодавстві передбачена опція щодо 

матеріальної відповідальності працівників, проте ніякого додаткового 

регулювання цих правовідносин крім загальноприйнятих не передбачає. Так, 

відшкодування матеріальної шкоди здійснюється в повному обсязі та в 
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загальному порядку. Досить прогресивним було б застосування в чинному 

законодавстві обмежень щодо матеріальної відповідальності. Зокрема, 

доцільним є встановлення верхньої межі, вище за яку працівник не буде 

здійснювати матеріальне відшкодування за завдані збитки. 

Традиційним джерелом відшкодування шкоди в країнах Європейського 

Союзу заподіяної працівником, є його заробітна плата, а розмір відрахувань з 

неї, як правило, обмежується законом та колективним договором [180, с. 386-

387]. На нашу думку, обмеження розміру грошового стягнення в порядку 

матеріальної відповідальності працівників необхідно встановлювати на 

законодавчому рівні, проте із можливістю регулювання цього розміру 

відшкодування в порядку зменшення колективним договором підприємства. 

Варто відзначити, що матеріальна відповідальність роботодавців за 

шкоду, заподіяну працівникам, виникає за таких трьох головних підстав: 

1. недотримання роботодавцем його обов’язки за трудовим 

договором - забезпечення здорових та безпечних умов праці; 

2. позадоговірне порушення (делікт); 

3. порушення роботодавцем норм з техніки безпеки та виробничої 

санітарії [177, с. 786]. 

 Така відповідальність будується переважно на цивільно-правових або 

соціально-страхових засадах. Останні виражаються через виплати 

потерпілому грошових сум у розмірі заробітку або його частини в залежності 

від ступеня втрати фахової працездатності. У більшості країн виплати по 

соціальному страхуванню (пенсія по інвалідності та ін.) Зараховуються в 

рахунок відшкодування збитку. Відшкодуванню також підлягають медичні та 

інші додаткові витрати в частині, що не компенсованій за рахунок коштів 

соціального страхування.  

Передбачається відшкодування моральної шкоди, а також 

відшкодування шкоди у зв’язку зі смертю годувальника. Наявність вини 

потерпілого зменшує розмір відшкодування заподіяної йому шкоди, як і 

допущений потерпілим ризик, що перевищує нормальний [181, с. 88-89].  
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Також, у багатьох країнах розподіл тягаря доведення відхилилося від 

загальноприйнятого в цивільному процесі. Так, вина роботодавця 

презюмується, і він повинен доводити свою невинуватість. 

В якості тенденції можна виділити заміну майнової відповідальності 

роботодавця за нормами цивільного та трудового права на соціальне 

страхування (добровільне та обов’язкове) 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. 

У багатьох країнах-членах ЄС традиційний цивілістичний підхід 

врівноважується використанням таких прийомів: проведенням відмінності 

між правовими наслідками, що випливають з дисциплінарного проступку, з 

одного боку, і з нормативного застосування принципів трудового договору –  

з іншого. Наприклад, якщо працівник з будь-якої причини був відсутній на 

роботі один день, то утримання за цей день заробітної плати не буде 

вважатися юридичною відповідальністю, а стане наслідком застосування 

принципів взаємності, притаманного договором особистого найму [177, с. 

763].  

Якщо найманий працівник заподіює шкоду майну наймача, то вимога 

роботодавця сплатити компенсацію за шкоду також стане питанням 

виконання договірних зобов’язань. У цьому випадку відшкодування шкоди 

не може розглядатися як дисциплінарна або матеріальна відповідальність. 

Оскільки дисциплінарна відповідальність у вигляді штрафу може зачіпати 

майнову сферу працівника, то в ряді країн, зокрема в Іспанії, заборонено 

звертати стягнення на майно працівника [179, с. 145]. 

Таким чином, трудоправовий елемент матеріальної відповідальності в 

Європейському Союзі пов’язаний з обмеженням розмірів цієї 

відповідальності в порівнянні з класичною цивільно-правової, встановленням 

особливої процедури залучення до неї, можливістю обмеження її розмірів 
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для працівника в колективно-договірному порядку і рядом інших 

особливостей. 

Разом з тим, в країнах Європейського Союзу взаємна матеріальна 

(майнова) відповідальність працівників і роботодавців в мінімальному обсязі 

регулювалася нормами трудового права. Так, в законодавстві країн членів 

Європейського Союзу застосовуються правила і конструкції цивільного 

(договірного та деліктного) права. Або ці питання спеціально регулювалися в 

цивільному законодавстві (наприклад, майнова відповідальність працівників 

в Зобов’язальному кодексі Швейцарії) [182], або цивільно-правові норми і 

конструкції застосовувалися за аналогією до трудових відносин [129, с. 461]. 

Варто виділити наступний напрямок цієї регламентації щодо видів 

відшкодування шкоди: 

1. виплата потерпілому грошових сум у розмірі заробітку або його 

частини залежно від ступеня втрати професійної працездатності. У 

більшості країн виплати по соціальному страхуванню (пенсія по 

інвалідності та 

т.п.) зараховуються в рахунок відшкодування шкоди; 

2. компенсація медичних та інших додаткових видатків в тій мірі, в якій 

вони не компенсуються виплатами з фондів соціального страхування; 

3. відшкодування шкоди у зв’язку зі смертю годувальника; 

4. відшкодування моральної шкоди [183, с. 164]. 

Щодо змішаної відповідальності, то якщо вина потерпілого сприяла 

виникненню або збільшенню шкоди, то розмір відшкодування зменшується. 

Вина потерпілого може виражатися в недотриманні правил та інструкцій з 

техніки безпеки та виробничої санітарії, порушенні вказівок керівництва, 

нетверезому стані, недбалості в роботі і т.п.  

Слід зазначити, що також застосовується юридична конструкція 

«volenti non fit injuria», тобто відповідальність роботодавця зменшується, 

якщо потерпілий працівник свідомо і добровільно йшов на ризик, який 

призвів до нещасного випадку. У даному випадку мова йде про ризик, що 
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перевищує нормальний ризик [129, с. 186].  Зазначена правова 

конструкція містить недолік, який стосується можливості визнання 

працівником таким, що свідомо йшов на ризик, а також причинно-

наслідковий зв'язок між тим, що він усвідомлював небезпечність свої дій та 

отриманих наслідків. 

У більшості країн ЄС застосовується положення про відповідальність 

роботодавця за шкоду, заподіяну його працівником при виконанні трудових 

обов’язків третім особам (принцип «respondeat superior»). Варто відзначити, 

що такий принцип відображений в статті 1172 Цивільного кодексу України, 

якою передбачено, що юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, 

завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових 

(службових) обов’язків [184, с. 148]. Таким чином, питання відшкодування 

шкоди завданої працівником для третіх осіб відшкодовується в порядку 

цивільного провадження, а саме здійснюється в порядку регресивного 

відшкодування працівником понесеної шкоди роботодавця. 

Важливим також залишається положення про позовну давність. 

Зокрема, в більшості країн ЄС встановлена вимога про зміну правила початку 

перебігу позовної давності щодо позовів з відшкодування шкоди 

роботодавцями, заподіяної працівникам професійним захворюванням, яке 

повинно починатися не з моменту фактичного початку хвороби, а з моменту, 

коли працівник дізнався про наявність захворювання [177, с. 189]. Дещо 

схожа правова конструкція міститься в національному законодавстві, проте 

відмінність полягає у тому, що воно не конкретизовано, у зв’язку з чим, у 

правозастосовній практиці виникає ряд проблем, пов’язаних з визнання 

моменту порушення права працівника (момент, коли працівник дізнався про 

початок перебігу хвороби чи момент фактичного початку перебігу хвороби). 

Тому на нашу думку, здійснюючи адаптацію національного трудового 

законодавства про відповідальність варто визначити на законодавчому рівні 

передбачити позовну давність щодо відшкодування шкоди завданої 

працівникам професійним захворюванням.  
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Досить важливим та актуальним для нас є досвід зарубіжних країн 

щодо адаптації окремих Директив Європейського Союзу. 

Зокрема, Директивою № 91/533/ЄC від 14 жовтня 1991 р. (надалі – 

«Директиви № 91/533/ЄC») передбачається обов’язок для країн-членів щодо 

забезпечення поінформування працівника, якого приймають на роботу, про: 

1. роботодавця; 

2. місце роботи; 

3. посаду, характер та категорії роботи, виконання якої йому буде 

доручено; 

4. суть роботи; 

5. дату укладення договору; 

6. тривалість відпустки; 

7. строк повідомлення при розірванні трудового договору; 

8. заробітну плату. 

Вказана інформація повинна надаватись в письмовій формі, і якщо вона 

не міститься в трудовому договорі, роботодавець повинен скласти окремий 

документ з вказаних питань. По деяких з них достатньо дати посилання на 

відповідні правові норми. Роботодавець зобов’язаний повідомити цю 

інформацію працівнику не пізніше ніж протягом 2-х місяців з дня його 

допуску до роботи [135].  

Щодо адаптації цієї Директиви Україною, то таку спробу було 

здійснено в Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального 

страхування та легалізації фонду оплати праці» № 77-VIII [185] (далі – Закон 

№77), який набрав чинності 1 січня 2015 р. Так, Законом №77 посилено 

відповідальність за порушення трудового законодавства, шляхом 

встановлення штрафу за допуск працівника до роботи без повідомлення 

уповноваженого органу, а також інших передбачених законом випадках.  

Варто відмітити, що відповідно до статті 3 Директиви №91/533/ СEC на 

відміну від українського законодавства, вищезазначений документ надає 
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європейським роботодавцям два місяці від дати початку роботи на письмове 

оформлення трудових відносин. На нашу думку, законодавцю потрібно 

врахувати це положення (щодо продовження строку для повідомлення 

уповноважений орган про оформлення на роботу працівника) при подальшій 

адаптації трудового законодавства про відповідальність, адже нині 

встановлений Законом № 77 порядок повідомлення про прийняття на роботу 

є достатньо жорсткий, що у деяких випадках допускає зловживання 

державних органів щодо накладання штрафу та інших санкцій. 

Щодо адаптації Францією даної Директиви, то в Рішенні Палати з 

соціально-трудових питань Касаційного суду 23 березня 2011 № 09-68.078 

суд визнав, що роботодавець зобов’язаний повідомити працівника про 

застосовані колективній угоді умови праці. Якщо колективну угоду згадано в 

розрахунковому листі працівника, то така трудова угода вважається 

придатною, проте за працівником залишається право вимагати реалізації 

повноцінного повідомлення про умови праці [186]. 

Отже, слід відмітити, що при здійсненні процесу адаптації 

національного трудового законодавства про відповідальність, варто взяти до 

уваги імплементацію положень Директиви Францією, оскільки встановлення 

жорстких санкцій за порушення трудового законодавства є не ефективним, 

оскільки детінізація ринку праці повинна здійснюватися шляхом підвищення 

стандартів праці, зокрема до вимог про оплату праці в ЄС. Тому, доцільним є 

або встановлення додаткового строку для повідомлення уповноваженого 

органу про допуск працівника до роботи (до 2-х міс.), або спираючись на 

досвід Франції, запровадити презумпцію правомірності роботи працівника, 

якщо роботодавцем було видано наказ по підприємству, яким призначили 

такого працівника на посаду. 

Важливим для повноцінного здійснення адаптації національного 

трудового законодавства про відповідальність до законодавства ЄС є аналіз 

здійснення адаптації країнами-членами ЄС Директиви Європейського 

парламенту та Ради від 18 червня 2009 № 2009/52/ЄС «Що передбачає 
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мінімальні стандарти щодо санкцій та заходів стосовно роботодавців 

громадян третіх країн за їх незаконного перебування» [187] (надалі – 

«Директива 2009/52/ЄС»), оскільки інтегруючись в європейське 

співтовариство стане актуальним питання протидії нелегальній еміграції з 

третіх країн. 

Тому варто зазначити, що інкорпорація Директиви 2009/52/ЄС і 

створення національного законодавства з протидії нелегальній міграції в 

країнах ЄС відрізнялися в кожній державі. Ухвалення Директиви 2009/52/ЄС 

не внесло серйозних змін в правозастосовну практику Німеччини та 

Королівства Голландія. У Голландії Акт про економічні делікти – «Wet 

Econmische Delicten» - містив аналогічну конструкцію боротьби з 

нелегальною міграцією. У ФРН ще в 2004 році Бундестаг прийняв закон про 

боротьбу з нелегальною трудовою діяльністю – «SchwarzArbG» [188]. В 

рамках Сенату ФРН був створений спеціальний департамент, який 

займається питаннями нелегальної робочої сили (Senatsverwaltung für 

Integration, Arbeit und Soziales, Referat II B) та інформаційне бюро з питань 

боротьби з нелегальною трудовою зайнятістю (Zentrale Informations-und 

Anlaufstelle zur Bekämpfung der Schwarzarbeit). На департамент покладаються 

обов’язки з розповсюдження інформації про права нелегальних працівників, 

надання кваліфікованої допомоги та підтримки, в тому числі в отриманні 

судового захисту, а також роз’яснення про порядок витребування від 

роботодавця недоотриманих та/або отриманих в порушення норм оплати 

праці фінансових коштів і відповідних платежів в соціальні та пенсійні 

фонди [189]. Досить прогресивним є застосування Директиви 2009/52/ЄС 

Королівством Голландія та Німеччини, оскільки створення спеціального 

органу, що буде відповідати захист прав нелегальних працівників дозволить 

значною мірою уникнути зловживання з боку роботодавців, що часто-густо 

призводить до «робочого рабства» нелегальних працівників, в яких 

відбираються ідентифікуючі документи та засоби на існування, внаслідок 
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чого, останні змушені працювати в такого роботодавця за значно меншу 

заробітну плату. 

Сьогодні питання відповідальності роботодавця за найм іноземця, що 

нелегально перебуває на території ФРН, вирішуються законом про боротьбу 

з нелегальною трудовою діяльністю, а питання відповідальності іноземця за 

здійснення трудової діяльності на території країни без дозволу - книгою III 

Кодексу соціальних законів ФРН [190]. Для України набуває значної 

актуальності приведення законодавства у відповідність до законодавства ЄС 

щодо трудової еміграції, оскільки після приєднання до Європейського Союзу 

в Україну прибуватимуть емігранти зі східних регіонів континенту, зокрема з 

Російської Федерації, Республіки Білорусь та інших країн. Так, можливим 

буде перейняття досвіду Німеччини та прийняти Закон України «Про 

трудову еміграцію», яким вирішити питання нелегального потоку емігрантів, 

забезпечивши їм належний правовий захист та передбачену законодавством 

ЄС відповідальність для роботодавців. 

Поряд з цим, ряд країн, а саме: Польща, Франція, Іспанія та ін. - внесли 

серйозні зміни до чинного національного законодавства. Зокрема, Республіка 

Польща, інкорпоруючи Директиву 2009/52/ЄС, прийняла Акт про наслідки 

найму на роботу мігрантів, які перебувають незаконно на території Польщі 

[191] .  

На практиці зміни торкнулися наступних положень: 

1. на роботодавців покладається обов’язок перевірки документів 

іноземців, які свідчать про легальне перебування в країні;  

2. закон надає роботодавцю можливість зажадати подібні документи у 

працівника до початку трудових відносин і зобов’язує роботодавця 

зберігати їх протягом всього періоду трудової зайнятості іноземця; 

3. були введені нові види правових деліктів, такі як: залучення в трудову 

діяльність неповнолітнього іноземця, який перебуває в країні 

нелегально;  
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4. відкритий доступ до даних «Zakład Ubezpieczeń Społecznych» 

(соціальна страхова компанія) для державної інспекції праці та 

прикордонних органів для всебічного контролю над секторами і зонами 

«особливого ризику» працевлаштування іноземців, які незаконно 

перебувають в Польщі і, як наслідок, для підвищення ефективності 

боротьби з нелегальною міграцією; 

5. введена презумпція тримісячних трудових відносин, якщо сторонами 

не доведено інше і т.д. [192].  

На нашу думку, досвід Польщі для України є досить корисним, адже 

застосування відкритості соціальних страхових компаній при перетині 

кордону є важливим механізмом забезпечення порядку та уникнення 

незаконної трудової еміграції до України. Зокрема, варто передбачити 

відповідальність роботодавців, що приймають на роботу таких працівників. 

Зокрема, розмір штрафу повинен передбачати матеріальну забезпеченість 

нелегального працівника, а також всі необхідні соціальні відрахування та 

медичне забезпечення. 

Важливим для нас є також досвід Франції, парламент якої відповідно 

до закону від 16 червня 2011 року, посилив адміністративні санкції щодо 

роботодавців, які залучають до роботи нелегально перебувають в країні 

громадян третіх країн. Згідно ст. L.8272-2 і R.8272-8 Трудового кодексу 

Франції компетентні органи (префектури) можуть прийняти рішення про 

тимчасове (максимум - 3 місяці) призупинення діяльності організації або 

установи в разі повторного вчинення правопорушення з урахуванням частки 

нелегальних працівників в організації та/або установі та інших фактів. При 

цьому всі санкції щодо роботодавців, відповідальних за найм нелегальних 

мігрантів (ст. 83-87 Закону), узгоджуються з мінімальними заходами 

захисного характеру стосовно працівників-нелегалів (ст. 74-82 Закону від 16 

червня 2011 року) [193]. Зазначений досвід Франції має достатньо важливий 

приклад для України, оскільки при здійсненні адаптації трудового 

законодавства про відповідальність необхідно передбачити механізм захисту 
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працівників-нелегалів, що дозволить забезпечити передбачені Конституцією 

України гарантовані права та свободи громадян. 

Також, Директива знайшла своє відображення і в законодавчих актах 

Люксембурга. Так, законом від 18.12.2012 р. [194] були внесені поправки, які 

встановлюють такі санкції в відношенні роботодавця, що наймає 

нелегального мігранта з третьої країни: 

1. заборона до трьох років на здійснення професійної та / або громадської 

діяльності, яка прямо або побічно викликала дане порушення; 

2. тимчасове закриття до п’яти років або повне припинення діяльності; 

3. компанії або установи, сприяючого трудової зайнятості нелегальних 

мігрантів на території країни [195]. Зазначені санкції, що 

застосовуються до роботодавця, на нашу думку, є ефективними та 

такими, що стимулюватимуть до створення робочих міць для місцевого 

населення. 

Також варто зазначити, що  протягом 2009 – 2011 років державами-

членами Європейського Союзу було виконано вимоги Директиви № 

2009/52/ЄС [187]. 

Так, згідно пункту 14 Директива № 2009/52/ЄС на роботодавця за будь-

яких обставин має бути покладено обов’язок зі сплати громадянам третіх 

країн будь-якої невиплаченої заробітної плати за виконану роботу, а також зі 

сплати несплачених податків та відрахувань за соціальним страхуванням. 

Якщо рівень заробітної плати не піддається визначенню, необхідно 

передбачити, що він, щонайменше, досягає такої ж величини, що й заробітна 

плата, передбачена чинним законодавством щодо мінімальної заробітної 

плати, колективними договорами або угодами, або згідно з практикою, що 

склалася у відповідному професійному секторі. На роботодавця також має 

бути покладений обов’язок зі сплати, якщо доцільно, будь-яких витрат, що 

виникають внаслідок пересилання невиплаченої заробітної плати в країну, до 

якої повернувся або був відправлений громадянин третьої країни, що 

незаконно працював. У випадку, якщо заборгованість з оплати не погашена 
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роботодавцем, цей обов’язок не покладається на держави-члени замість 

роботодавця [187]. Станом на сьогодення, чинне трудове законодавство не 

містить положень, що в повній мірі захищали б права працівників щодо 

виплати невиплаченої заробітної плати в країну перебування чи постійного 

проживання працівника-неризидента, а тому є актуальним та доцільним 

запозичити перейняти досвід країн-членів ЄС та передбачити 

адміністративну відповідальність за не виплату заробітної плати нерезиденту 

з обов’язком протягом встановленого строку здійснити таку виплату з 

можливою компенсацією для працівника. Також, за повторного вчинення 

такого правопорушення чи щодо декількох осіб необхідно передбачити 

кримінальну відповідальність для роботодавця. 

Варто зазначити, що пунктом 18 цієї Директиви № 2009/52/ЄС 

передбачено, що держави-члени повинні передбачити можливість 

запровадження інших санкцій стосовно роботодавців, до яких, inter alia, 

відносяться позбавлення права на отримання окремих або всіх видів 

державних пільг, допомоги або дотацій, в тому числі сільськогосподарських 

дотацій, виключення з процедур державних закупівель та відшкодування 

окремих або всіх раніше наданих видів державних пільг, допомоги або 

дотацій, у тому числі фондів Союзу, керованих державами-членами. 

Держави-члени повинні мати свободу приймати рішення про незастосування 

цих інших санкцій до роботодавців, які є фізичними особами, якщо мова йде 

про роботу в їхніх особистих цілях [187]. 

Також, як йдеться в пункті 22 Директиви № 2009/52/ЄС з метою 

гарантування повної ефективності загальної заборони існує, таким чином, 

потреба у більш переконливих санкціях у серйозних випадках, таких як 

регулярні повторні порушення, незаконний прийом на роботу значного числа 

громадян третіх країн, особливо експлуататорські умови праці, випадки, 

якщо роботодавцеві відомо, що працівник є жертвою торгівлі людьми, а 

також незаконний прийом на роботу неповнолітньої особи. Ця Директива 

зобов’язує держав-членів передбачити у своєму кримінальному 



170 

законодавстві кримінально – правові санкції для покарання цих тяжких 

злочинів. Вона не створює жодних обов’язків щодо застосування таких 

покарань або будь – якої іншої системи виконання закону в індивідуальних 

випадках. Одночасно, це ж і стосується і юридичних осіб (пункт 25 

Директиви №2009 52/ЄС) [187]. Варто відмітити, що на сьогодні у 

Кримінальному кодексі України передбачена відповідальність лише щодо 

незаконного звільнення працівників, а також порушення трудової угоди. 

Таким чином, фактично відсутня кримінально–правова охорона інших 

передбачених трудових прав працівника. 

Тому, пропонуємо запозичити досвід країн-членів ЄС та здійснити 

удосконалення процесу адаптації національного трудового законодавства про 

відповідальність до законодавства Європейського Союзу шляхом введення 

кримінальної відповідальності в наступних випадках: 

1. повторне, протягом року, порушення трудового законодавства щодо 

порядку надання відпусток, щодо відмови у прийнятті на роботу та 

щодо інших порушень трудового законодавства; 

2. створення особливо експлуататорських умов праці для працівників; 

3. завідома незаконне використання найманої праці осіб, що є жертвами 

торгівлі людьми; 

4. незаконний прийом та звільнення неповнолітніх осіб на роботу. 

Також варто зазначити, що статтею 3 Директиви №2009 52/ЄС 

передбачено заборону незаконної роботи. Зокрема, до роботодавця повинні 

застосовуватися фінансові санкції у випадку прийому на роботу громадян 

третіх країн за їх незаконного перебування. Одночасно, держава-член може 

вирішити не застосовувати передбачену заборону до громадянам третіх країн 

за їх незаконного перебування, видворення яких було відкладено і яким 

дозволено працювати відповідно до національного законодавства [187]. 

Отже, пропонуємо здійснити удосконалення адаптації національного 

трудового законодавства про відповідальність до законодавства ЄС шляхом 

внесення змін до частини 3 статті 41 Кодексу України про адміністративні 
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правопорушення [151], та виклавши в наступній редакції: «фактичний допуск 

працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), 

прийом на роботу громадян третіх країн за їх незаконного перебування на 

території України». 

Слід відмітити, що залишилися поза увагою законодавця деякі й інші 

вимоги статті 7 Директиви № 2009 52/ЄС. Зокрема те, що держави-члени 

повинні вжити необхідних заходів для того, щоб, за доцільності, щодо 

роботодавців також вживалися такі заходи: 

1. Позбавлення права на отримання окремих або всіх видів державних 

пільг, допомоги або дотацій, в тому числі з фондів Союзу, керованих 

державами-членами, на строк до п’яти років. 

2. Виключення з участі в процедурі укладення державного контракту, як 

він визначається Директивою 2004/18/ЄС Європейського Парламенту 

та Ради від 31 березня 2004 року про узгодження процедур укладання 

державних контрактів щодо виконання робіт, постачання товарів та 

надання послуг [196] на строк до п’яти років.  

Зокрема, слід створити спеціальний реєстр таких підприємств, установ 

та організацій. Завдяки чому, суб’єкти, що здійснили порушення Директиви 

2004/18/ЄС будуть обмеженні щодо укладання договорів з державою, та 

зокрема приймати участь в тендерних конкурсах державних підприємств. 

Також слід відмітити, що такого роду заборона буде додатковим стимулом 

для роботодавців виконувати закон, оскільки в протилежному випадку, до 

останнього будуть застосовані несприятливі фінансово-економічні санкції. 

3. Відшкодування окремих або всіх видів державних пільг, допомоги або 

дотацій, в тому числі з фондів Союзу, керованих державами-членами, 

наданих роботодавцю протягом, максимум, дванадцятимісячного 

періоду, що передує виявлення факту незаконної роботи [187].  

Варто вказати, що механізм відшкодування державних коштів є 

надзвичайно важливим, оскільки раціональне використання державних 

коштів у вигляді державних пільг, дотацій, в тому числі з фондів Союзу, 
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керованих державами-членами є надзвичайно важливим з точки зору 

євроінтеграції та удосконалення вже існуючого процесу адаптації 

національного трудового законодавства про відповідальність до 

законодавства Європейського Союзу, адже одним з принципів фінансування 

держави зовнішніми кредиторами є ефективне використання фінансових 

ресурсів. 

4. Тимчасове або остаточне закриття установ, використаних для 

вчинення порушення, або тимчасове або остаточне вилучення ліцензії, 

яка дозволяє здійснювати відповідну діяльність, якщо це обґрунтовано 

тяжкістю порушення [187].  

Одним з дієвих механізмів держави щодо забезпечення виконання 

приписів про заборону використання роботодавцями незаконної праці є 

тимчасове або остаточне закриття установ. При цьому, важливим є створення 

критеріїв для визначення який саме обсяг відповідальності повинен 

застосовуватися до роботодавця за порушення законодавства. Також, 

важливим є здійснення характеристики та передбачення виключних обставин 

для вилучення ліцензії для здійснення відповідної діяльності. Так, перелік 

ліцензійних видів діяльності передбачений Законом України «Про 

ліцензування певних видів господарської діяльності» від 02.03.2015 р. 222–

VIII [197].  

Так, слід зазначити, що станом на сьогодні у вітчизняному 

законодавстві відсутні механізми щодо ефективного моніторингу порушень 

роботодавця при отриманні додатній та субсидій, внаслідок чого 

неефективно використовуються бюджетні кошти. Більше того, оскільки 

Україна здійснює адаптацію національного трудового законодавства про 

відповідальність згідно законодавства Європейського Союзу, вона повинна 

переконати останню в надійності та ефективності використання коштів, 

зокрема з фондів ЄС. Тому, Україні при здійснені адаптації національного 

трудового законодавства про відповідальність варто врахувати зарубіжний 

досвід країн-членів ЄС та забезпечити прозорість та ефективність 
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використання бюджетних коштів, що надасть змогу витіснити з ринку 

неефективні підприємства та установи. 

Також, важливим питанням залишається застосування відповідальності 

до юридичних осіб щодо порушення законодавства про працю.  

Так, статтею 11 Директиви №2009 52/ЄС держави-члени забезпечують, 

щоб юридичні особи могли залучатися до відповідальності за передбачений у 

статті 9 злочин, якщо останній скоєно на їх користь особою, що 

індивідуально або в якості члена органу відповідної юридичної особи займає 

всередині цієї юридичної особи керівне становище в силу таких підстав:  

5. повноваження виступати представником юридичної особи;  

6. наявність повноважень приймати рішення від імені юридичної особи; 

7. наявність повноважень здійснювати контроль всередині юридичної 

особи [187].  

Проте, в Кримінальному кодексі України (надалі – «КК України») 

відсутня норма про засування кримінального переслідування за вчинення 

порушення законодавства про працю. Зокрема, статтею 963 КК України 

передбачено, що підставами для застосування до юридичної особи заходів 

кримінально-правового характеру є: 

1. вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах 

юридичної особи будь-кого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, 

частинах першій і другій статті 368–3, частинах першій і другій статті 368–4, 

статтях 369 і 369–2 цього Кодексу; 

2. незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу 

законом або установчими документами юридичної особи обов’язків щодо 

вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого 

із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 

368–3, частинах першій і другій статті 368–4, статтях 369 і 369–2 цього 

Кодексу; 

3. вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи 

будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 258–258–5 цього Кодексу; 
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4. вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах 

юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 109, 110, 

113, 146, 147, 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу [198]. 

Таким чином, варто запозичити досвід країн-членів ЄС, шляхом 

удосконалення адаптації національного трудового законодавства про 

відповідальність, яким передбачити кримінальне переслідування для 

юридичних осіб за порушення законодавства про працю, зокрема шляхом 

внесення змін до пункту 1 ч. 1 ст. 963 КК України та викласти 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». Такі законодавчі зміни 

будуть мати подвійний ефект: з однієї сторони стануть гарантом 

застосування кримінальної відповідальності для юридичної особи, з іншої 

сторони – здійснюватимуть превентивну функцію щодо зловживань 

роботодавців. 

Щодо ознак правопорушення, для набуття ознак кримінального варто 

застосувати положення статті 9 Директиви №2009 52/ЄС,  зокрема у випадку 

порушення заборони роботи громадян третіх країн за їх незаконного 

перебування, якщо воно носить умисний характер, становить згідно з 

національним законодавством злочин за таких обставин: 

1. порушення має тривалий або повторюваний характер; 

2. порушення пов’язане з одночасною роботою значної кількості 

громадян третіх країн за їх незаконного перебування; 

3. порушення супроводжується особливо експлуататорськими умовами 

праці; 

4. порушення 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 
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працю або послуги громадянина третьої країни за його незаконного 

перебування, знаючи про те, що ця особа є жертвою торгівлі людьми; 

5. порушення пов’язане з незаконною роботою неповнолітнього.  

На нашу думку, варто 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». Таким чином, внесення змін до КК України 

забезпечить захист працівників, котрі мають право на перебування на 

території України, що з однієї сторони стимулюватиме національний ринок 

трудових ресурсів до розвитку та зменшення еміграції працівників, адже 

роботодавці будуть обережніше ставитися до іноземних працівників, 

побоюючись їх правомірності перебування на території України, та з іншого 

надасть додаткові важелі впливу на юридичних осіб, зокрема їх 

уповноважених осіб, щодо правомірності виконання законодавства про 

працю. 

Також, не врегульованим чинним трудовим законодавством про 

відповідальність України  залишається питання застосування 

відповідальності до субпідрядника за договором субпідряду, у випадку коли 

він використовує найману працю осіб, які не мають право на працю в країні 

перебування. Зокрема, цій ситуації, належним та адекватним застосувати 

зарубіжний досвід європейських країн та адаптувати українське 

законодавство з вимогами Директиви Європейського Союзу №2009 52/ЄС, 
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статтею 8 якої передбачено, що у випадку, коли роботодавець є 

субпідрядником і без шкоди положенням національного законодавства про 

права у сфері оподаткування або оскарження або положенням національного 

законодавства про соціальне забезпечення, держави-члени забезпечують, 

щоб підприємець, прямим субпідрядником якого є цей роботодавець, міг 

солідарно з роботодавцем або замість останнього зобов’язуватися 

сплачувати: 

1. будь-які фінансові санкції, що накладаються відповідно до статті 5; 

2. (будь-яку заборгованість відповідно до пунктів (a) і (c) частини 1 статті 

6 та частин 2 і 3 [187]. 

Одночасно, частиною 2 передбачено, що якщо роботодавець є 

субпідрядником, держави-члени забезпечують, щоб на підприємця, який 

виконує функції генерального підрядника, і на будь-якого субпідрядника, 

який виконує функції посередника, якщо вони знали про те, що субпідрядник 

приймає на роботу громадян третіх країн за їх незаконного перебування, міг 

покладатися обов’язок із здійснення зазначених у частині 1 платежів 

солідарно з субпідрядником, який є роботодавцем, або з підприємцем, 

прямим субпідрядником якого є цей роботодавець, або замість останніх 

[187]. 

Таким чином, у випадку, коли генеральний підрядник знає про 

використання субпідрядником найманої праці нерезидентів, що не мають 

право на працю в країні перебування, то всі фінансові ризики, зокрема щодо 

сплати податків, платежів пов’язаних із соціальним забезпеченням та іншої 

заборгованості, що виникли в наслідок використання такої найманої праці – 

повинні солідарно сплачуватися за зазначені порушення, або перейняти 

відповідальність, як первинний суб’єкт правовідносин підряду. 

На підставі вищезазначеного, можемо зробити висновок, що для 

повноцінної та ефективної адаптації національного трудового законодавства 

про відповідальність до законодавства Європейського Союзу необхідно 

врахувати зарубіжний досвід позитивного здійснення такої законодавчої 
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адаптації. Також, доцільним є використання зарубіжного досвіду щодо 

імплементації окремих положень європейського законодавства, зокрема 

Директив, що дасть можливість оптимізувати та удосконалити процес 

здійснення адаптації національного трудового законодавства про 

відповідальність до законодавства Європейського Союзу. 

Проаналізувавши зарубіжний досвід адаптації національного трудового 

законодавства про відповідальність до законодавства ЄС варто відмітити 

наступні можливі шляхи запозичення досвіду зарубіжних країн: 

1. Запозичивши досвід Австрії 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 зберегти ділову репутацію працівника, а також і 

роботодавця.  

2. Варто прийняти досвід Франції, Великобританії та інших країн 

Єврозони 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. 

3. 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. 

4. 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. 
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5. 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. 

6. Варто 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. 

7. На виконання Директиви 2009/52/ЄС, враховуючи досвід Королівства 

Голландії та Німеччини необхідно створити спеціальний державний 

орган, що буде відповідати захист прав нелегальних працівників в 

Україні, що дозволить значною мірою уникнути зловживання з боку 

роботодавців. 

8. 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. 

9. Варто перейняти досвід Польщі та Франції щодо відповідальності 

роботодавців за прийняття працівників з третіх країн за незаконного їх 

перебування на території країни. Зокрема, слід вести зміни до частини 

3 статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

[151], та виклавши в наступній редакції: «фактичний допуск 

працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), 

прийом на роботу громадян третіх країн за їх незаконного перебування 

на території України». 

10. Слід запозичити досвід Люксембургу щодо удосконалення процесу 

адаптації національного трудового законодавства про відповідальність 
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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; 

✓ завідома незаконне використання найманої праці осіб, що є жертвами 

торгівлі людьми; 

✓ незаконний прийом та звільнення неповнолітніх осіб на роботу. 

11. 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». 

 

 

Висновки до Розділу 3: 

1. В процесі адаптації національного трудового законодавства про 

відповідальність до законодавства Європейського Союзу вітчизняний 

законодавець зустрічає ряд проблем, що виникають на всіх етапах 
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імплементації досягнутих домовленостей між Україною та Європейським 

Союзом. Вирішення зазначених проблем може бути досягнуто шляхом 

здійснення оптимізації та удосконалення нинішнього процесу адаптації 

національного трудового законодавства про відповідальність до 

законодавства Європейського Союзу. 

3. Резюмовано, 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 зберегти ділову репутацію працівника, а також і роботодавця.  

4. Обгрунтовано доцільність прийняти досвід Франції, Великобританії та 

інших країн Єврозони 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. 

5. 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. 

6. 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; завідома незаконне використання найманої праці осіб, що є 

жертвами торгівлі людьми; незаконний прийом та звільнення неповнолітніх 

осіб на роботу. 
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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 

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 



182 

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 
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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 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 
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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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