
   КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА, ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК 
КАФЕДРА ГАЛУЗЕВИХ ЮРИДИЧНИХ НАУК 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до магістерської випускної роботи 

на тему: «Актуальні питання адаптації трудового права до 
законодавства

Європейського Союзу» 

Виконав: студент 6-го курсу, групи ПЗ-18-1м  
                                               Ступінь вищої освіти : магістр                   

 
                             освітня програма Право                   

                                      спеціальності 081 – «Право»              
                                             Сирий Артем Володимирович                   

                                                 
                           

                                        Керівник: кандидат юридичних наук,
Плескун О. В.

                                             Рецензент:    кандидат юридичних наук,
Васечко Л. О.

Кременчук – 2019 



ЗМІСТ 

AНOТAЦIЇ..............................................................................................................3
ВСТУП....................................................................................................................8
РОЗДІЛ 1 СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СОЮЗУ..................................................................................................................14
1.1. Теоретичні засади соціальної політики та трудового права.....................14
1.2. Нормативно-правове регулювання трудових відносин у Європейському
Союзі.....................................................................................................................25
1.3. Загальні правові засади європейської інтеграції.......................................32
1.4. Нормативно-правове забезпечення адаптації трудового законодавства
країн-членів Європейського 
Союзу....................................................................................................................37
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ АДАПТАЦІЇ ТРУДОВОГО
ПРАВА УКРАЇНИ ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСКОГО 
СОЮЗУ.................................................................................................................43
2.1. Особливості інтеграції правової системи України до законодавства ЄС43
2.2. Стан виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС у галузі
соціальної політики і трудового 
права......................................................................................................................45
2.3. Аналіз проблем адаптації трудового законодавства України до
міжнародних 
стандартів..............................................................................................................50
РОЗДІЛ 3 ТРУДОВОГО ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
УКРАЇНИ ПРОЦЕСУ ДО АДАПТАЦІЇ СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СОЮЗУ..................................................................................................................64
3.1. Узгодження в законодавстві України та ЄС поняття «працівник»...........64
3.2. Запобігання гендерної дискримінації працівників за ознакою сімейних
обставин...............................................................................................................66
3.3. Охорона праці...............................................................................................69
3.4. Подолання заборгованості з оплати праці..................................................72
ВИСНОВКИ.........................................................................................................93
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................................97



AНOТAЦIЇ ДO ВИПУCКНOЇ POБOТИ
Сирий А. В. Актуальні питання адаптації трудового права України до

стандартів Європейського Союзу. – Кваліфікаційна робота на правах
рукопису.

Випускна poбoтa мaгicтpa зi cпeцiaльнocтi 081 «Пpaвo» – Кpeмeнчуцький
нaцioнaльний унiвepcитeт iмeнi Михaйлa Ocтpoгpaдcькoгo. Фaкультeт пpaвa,
гумaнiтapних i coцiaльних нaук. Кaфeдpa гaлузeвих юpидичних нaук. 
Кpeмeнчук, 2019.

Метою випускної роботи магістра є визначення актуальних питань, аналіз
практичного досвіду та надання пропозицій щодо вдосконалення процесу
адаптації трудового права України до міжнародних стандартів.
Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлені наступні завдання:
надати загальну соціально-правову характеристику трудового законодавства
України; розкрити зміст і особливості трудового законодавства Європейського
Союзу (ЄС); дослідити актуальні питання адаптації трудового законодавства
України до стандартів ЄС; визначити напрямки розвитку трудового 
законодавства України на шляху до європейських трудових стандартів; надати 
рекомендації щодо вдосконалення процесу адаптації трудового права України 
до стандартів ЄС.

Об’єктом дослідження є міжнародне і національне трудове законодавство.
Предметом дослідження є актуальні практичні питання адаптації трудового
права України до міжнародних стандартів в аспекті асоціації з ЄС.
Випускна робота магістра складається зі вступу, 3 розділів, висновків і
списку використаних джерел.

У першому розділі надана соціально-правова характеристика трудового
законодавства України та ЄС, розглянуті теоретичні засади соціальної політики 
та трудового права України та ЄС, представлені загальні правові засади 
європейської інтеграції та нормативно-правове забезпечення адаптації 
трудового законодавства країн-членів ЄС.

У другому розділі розглянуті особливості інтеграції правової системи
України до законодавства ЄС, надана характеристика та юридичний аналіз
сучасного стану адаптації соціальної політики і трудового законодавства 
України до стандартів ЄС.

У третьому розділі досліджені пріоритетні напрямки адаптації трудового
законодавства України до стандартів ЄС та надані відповідні практичні
рекомендації, щодо його вдосконалення. А саме, в питаннях: узгодження в
законодавстві України та ЄС поняття «працівник»; забезпечення рівності та
запобігання дискримінації працівників; охорони праці; подоланні 
заборгованості з оплати праці; відповідальності роботодавця за порушення 
трудового права; розв’язання проблеми зайнятості; інтелектуалізації праці та 
застосування інформаційних технологій; трудової міграції та імплементації 
директив ЄС у трудове законодавство України.

Ключові слова: трудове право, трудові відносини, адаптація, Європейський
Союз, європейські стандарти праці.



 

Syry A.V. Actual questions of adaptation of labor law of Ukraine to the
standards of the European Union – Manuscript.

Graduating master’s work in the specialty 081 «Law». – Kremenchuk 
Mykhailo Ostrogradskyi National University. Faculty of Law, Humanity and Social 
sciences. Department of Jurisprudence Sciences. Kremenchuk, 2019.

The purpose of the master's thesis is to identify relevant issues, analyze 
practical experience and provide proposals for improving the process of adaptation of 
labor law of Ukraine to international standards.

To achieve this goal, the following tasks are set: to provide the general social 
and legal characteristics of the labor legislation of Ukraine; to reveal the meaning and
peculiarities of the labor legislation of the European Union (EU); to study actual 
issues of adaptation of labor legislation of Ukraine to EU standards; to determine the
directions of development of labor legislation of Ukraine on the way to European 
labor standards; to provide recommendations for improving the process of adaptation 
of labor law of Ukraine to EU standards.

The subject of research is international and national labor law.
The subject of the study is the actual practical issues of adaptation of labor law 

of Ukraine to international standards in the aspect of association with the EU.
Thesis consists of the introduction, 3 chapters, conclusions and list of sources

used.
The first section provides the social and legal characteristics of the labor law of

Ukraine and the EU, examines the theoretical principles of social policy and labor 
law of Ukraine and the EU, presents the general legal safeguards of European 
integration and the legal framework for the adaptation of labor laws of the EU 
Member States .

The second chapter deals with the peculiarities of the integration of the legal
system of Ukraine into EU legislation, provided a description and legal analysis of 
the current state of adaptation of Ukraine's social policy and labor legislation to EU
standards.

The third chapter explores the priority areas of adaptation of Ukraine's labor
legislation to EU standards and provides relevant practical recommendations for its
improvement. Namely, in matters: harmonization of the concept of "employee" in the
legislation of Ukraine and the EU; ensuring equality and preventing discrimination
against employees; labor protection; overcoming of wage arrears; employer's liability
for violation of labor law; solving the employment problem; intellectualization of 
work and application of information technologies; labor migration and the 
implementation of EU directives in the labor legislation of Ukraine.

Key words: labor law, labor relations, adaptation, European Union, European
labor standards.



Senchuk V. Criminal offense: crime and criminal offense. – Qualifying
scientific work on the rights of the manuscript.

Master's thesis 081 «Law». – Kremenchug national University named after 
Mikhail Ostrogradsky. Faculty of law, Humanities and social Sciences. Department of 
branch legal 4 Sciences. Kremenchug, 2019.

Master's work is devoted to a comprehensive study of the criminal offense: 
crime and criminal misconduct. In work with the essence of concept crime is՚  
elucidated; legislative regulation of classification of crimes is resulted; problems of a 
ratio of a crime and criminal offense are proved; historical preconditions of 
introduction of criminal offense are analyzed; ideological bases of introduction of 
Institute of offenses in criminal law of Ukraine are investigated; foreign experience in 
a question of criteria of division of criminal acts on crimes and offenses are 
investigated; the category of criminal misconduct in the legal doctrine is considered; 
the signs of criminal misconduct are given; the prerequisites for the introduction and 
legal consequences of criminal misconduct are determined.

Keywords: crime, offense, misdemeanor, criminal code of Ukraine, ideology, 
crime, social harm, the object of the crime, the subject of the crimе.


