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Процес адаптації трудового 
законодавства України в сфері охорони 

праці до європейських стандартів 

Інтеграція до європейських структур є стратегічною метою України, адже 
є найкращим способом реалізації національних інтересів побудови економічно 
розвинутої демократичної держави, зміцнення її позиції у світі. Проте, адапта
ція вітчизняного трудового права, зокрема законодавства з охорони праці пра
цівників, до стандартів Європейського союзу (далі – ЄС) виявляється складним 
і суперечливим процесом. Важливою в цих умовах є оцінка позитивних та 
можливих негативних наслідків входження України до ЄС, відпрацювання 
власних моделей євроінтеграції. 

Мета цієї статті полягає в аналізі теоретичних питань адаптації національ
ного трудового законодавства, виявлення підстав, що негативно впливають на 
зазначений процес та розробка прогресивних моделей для підвищення його 
загальної якості та дієвості. 

Питання євроінтеграції є пріоритетним щодо діяльності певного кола дер
жавних структур, але останнім часом і пересічні громадяни стали приділяти 
більше уваги до цього питання. Як свідчать офіційні дані соціологічних опиту
вань 89% респондентів цікавить інформація про ЄС, зокрема 4 5 % – про наслід
ки інтеграції України до ЄС, 4 1 % – про вимоги щодо вступу до ЄС [1]. Україна 
обрала шлях приведення національного законодавства у відповідність з міжна
родними стандартами. Якщо врахувати, що правову базу однієї тільки Ради 
Європи складають більше 170 конвенцій, хартій, угод, а Верховна Рада надала 
згоду на обов’язковість для України менше половини з загальної кількості кон
венцій, то стає зрозумілим, що труднощі на цьому шляху, крім економічного, 
фінансового, соціального мають і суто правовий аспект [2, c. 23]. Зокрема, це 
необхідність використання в правозастосовчій діяльності прецедентного 
права, неузгодженість термінології, праворозуміння окремих положень, відсут
ність достатньої кількості перекладів міжнародних актів та, що не менш 
важливо, наявність численних роз’яснень і тлумачень до них тощо. Недоско
налість юридичного механізму підготовки приведення національного законо
давства до можливостей правозастосування норм міжнародного права можна 
віднести до переліку причин, з яких Україна дуже повільно входить до між
народно-правового простору. 
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Правовий аналіз внутрішнього євроінтеграційного розвитку України має 
велике значення в зв’язку з підготовкою нашої держави до переговорів щодо 
нової угоди, яка визначить договірно-правові рамки подальших відносин з ЄС. 
Так, План дій «Україна – Європейський Союз» схвалена Радою з питань співро
бітництва між Україною і Європейським Союзом вiд 21.02.2005 р. є важливим 
новим кроком у цьому процесі. Він охоплює часові рамки у три роки. Його 
імплементація допоможе реалізації положень Угоди про партнерство та спів
робітництво як діючої основи співробітництва України та ЄС та сприятиме і 
підтримуватиме мету України щодо подальшої інтеграції до європейських еко
номічних та соціальних структур. Імплементація Плану дій значно наблизить 
українське законодавство, норми та стандарти до законодавства Європейсько
го Союзу. Результати дослідження свідчать про те, що в цілому стан реалізації 
Плану дій Україна – ЄС, як і здійснення відповідних урядових заходів у 2008 р., 
не можна вважати оптимальним. Урядові заходи містять певні структурні та 
змістові недоліки і за основними розділами виконуються профільними міні
стерствами недостатньо ефективно. На думку експертів, урядові заходи з вико
нання Плану дій здійснювалися міністерствами та відомствами у 2008 р. непов
ною мірою. 

Необхідно дослідити перешкоди, що наразі існують на шляху євроінтегра-
ції. На думку експертів, найбільшою мірою заважає реалізації Плану дій низка 
внутрішніх чинників – протистояння всередині владних структур, брак кадро
вого та фінансового забезпечення. Експерти також відзначають брак ресур
сного (фінансового) забезпечення та відсутність координуючого органу у 
сфері євроінтеграції, неоднозначно оцінюють відповідність практичної діяль
ності українського керівництва проголошеним цілям інтеграції до ЄС: якщо 
майже половина (49%) з них ствердно відповіли на запитання про зазначену 
відповідність, то ненабагато менше (44,3%) – дали заперечну відповідь. 

На думку українських громадян, влада не готова жити та управляти краї
ною за європейськими нормами і стандартами: таку позицію поділяють понад 
72% опитаних. Лише кожен шостий (16,5%) дотримується протилежної думки. 
Такі оцінки корелюються з загальною картиною ставлення до стану політики 
інтеграції до ЄС, яку здійснює уряд. Майже третина (31,8%) опитаних переко
нані, що політика уряду – лише декларація намірів, яка не підкріплюється кон
кретними діями, ще 29,5% – упевнені, що його політика взагалі не спрямована 
на інтеграцію України до ЄС. Лише кожен восьмий респондент (12,7%) дотри
мується протилежної думки. Отже, більшість громадян досить критично оці
нюють як готовність влади жити та управляти по-європейськи, так і політику 
виконавчої влади в європейському напрямі [3, c. 6]. 

Експертні оцінки дають підстави стверджувати про те, що стан забезпечен
ня українською стороною умов для ефективної інтеграції до ЄС не цілком 
задовільний. Сучасна євроінтеграційна політика України містить істотні недо
ліки. Експерти висловлюють претензії стосовно її прозорості та відкритості, 
реалістичності, послідовності та виваженості, а також зрозумілості як для 
європейських партнерів, так і для громадян України. 

На даний час відносини України з ЄС регулюються Угодою про парт
нерство та співробітництво між Україною та ЄС і його державами-членами від 
14 червня 1994 р. (далі – УПС) і характеризуються рівнем «партнерства та 
співробітництва». Однак у зв’язку з закінченням першого 10-річного терміну 
чинності УПС у найближчий час її має замінити нова угода. 

Основними нормативно-правовими актами з питань адаптації законодав
ства України до законодавства ЄС є Концепція Загальнодержавної програми 
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адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, 
затверджена Верховною Радою України від 21 листопада 2002 року [4], та 
Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства 
України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року [5], 
які містять комплекс взаємопов’язаних завдань щодо адаптації законодавства 
України до законодавства ЄС, спрямованих на реалізацію державної політики 
та пріоритетних напрямів створення сучасної правової системи України 
шляхом удосконалення нормотворчої діяльності органів державної влади та 
запровадження єдиної системи планування координації і контролю роботи з 
адаптації законодавства. 

Розуміння поняття «адаптація» дає можливість сприймати його як «при
стосування чинних внутрішньодержавних норм до нових міжнародних зобов’я
зань держави без внесення будь-яких змін в її законодавство» [6, с. 12], або як 
це сформульовано в Постанові Кабінету Міністрів України «Про Концепцію 
адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»: 
«Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу є 
процесом зближення та поступового приведення законодавства України у від
повідність до законодавства Європейського Союзу» [7]. Таким чином, коли 
певна країна має намір приєднатися до ЄС, вона повинна адаптувати все своє 
законодавство, привести його у відповідність з існуючим правом ЄС. Зазначи
мо, що адаптація трудового законодавства є однією з пріоритетних складових 
правової реформи в Україні в зв’язку з тим, що соціально-трудовим правам 
громадян у державах-членах ЄС приділяється особлива увага та відповідний 
високий рівень правового забезпечення їх реалізації. 

Водночас, слід наголосити, що прийняття Плану дій Україна-ЄС зумовлене 
необхідністю поступової трансформації відносин між Україною та ЄС з «парт
нерства та співробітництва» на якісно новий, вищий рівень інтеграції. План дій 
є безумовним імперативом для України, тому що його виконання (незалежно 
від перспектив членства) відповідає внутрішнім потребам реформування і 
засвідчить серйозність намірів влади, відкриває нові перспективи подальшого 
зближення України з Євросоюзом,в тому числі й у сфері трудового законодав
ства, трудової діяльності та з питань трудової міграції. 

На першому етапі виконання Програми пріоритетними сферами, в яких 
здійснюється адаптація законодавства України, є сфери, визначені статтею 51 
УПС, до яких, зокрема, належить охорона праці. Головними завданнями пер
шого етапу є забезпечення розробки глосарію термінів acquis communautaire 
для адекватності їхнього розуміння та уніфікованого застосування у процесі 
адаптації, а також розробка і запровадження єдиних вимог до перекладів 
актів acquis communautaire на українську мову, створення централізованої 
системи перекладів; проведення порівняльно-правового дослідження відповід
ності законодавства України acquis Європейського Союзу у пріоритетних 
сферах; створення на підставі вивчення та узагальнення відповідного досвіду 
держав Центральної та Східної Європи ефективного загальнодержавного 
механізму адаптації законодавства, в тому числі щодо перевірки проектів 
законів України та інших нормативно-правових актів на предмет їх відповід
ності acquis communautaire Європейського Союзу; створення загальнодер
жавної інформаційної мережі з питань європейського права, забезпечення 
вільного доступу до неї учасників адаптації законодавства; створення системи 
навчання та підвищення кваліфікації державних службовців з питань євро
пейського права, включаючи розроблення та затвердження відповідних нав
чальних програм; вжиття заходів щодо опрацювання та затвердження спіль-
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ного з ЄС механізму підготовки планів-графіків адаптації та моніторингу 
їх виконання. 

Інтеграційний досвід ЄС свідчить про те, що наступним етапом інтеграції 
після «партнерства і співробітництва» є «асоціація». Однак, укладаючи угоди 
про асоціацію, ЄС застосовує диференційований підхід. 

Зокрема,метою Угод про асоціацію ЄС з країнами Середземномор’я (Серед
земноморські угоди) є створення зони вільної торгівлі, економічна, соціальна і 
культурна співпраця. Виняток становить Туреччина, угода про асоціацію з 
якою засновує митний союз з ЄС та забезпечує доступ Туреччини до внутріш
нього ринку ЄС протягом перехідного періоду.У свою чергу, для Західних Бал
кан (зокрема, Хорватії та Македонії) ЄС передбачено процес стабілізації та 
асоціації, що включає різні рівні: стратегічний та політичний; інституційний; 
економічний; фінансовий. До окремої групи слід віднести угоду про асоціацію 
з Чилі, метою якої є заснування політичної та економічної асоціації з ЄС. 

Зважаючи на те, що Україна – європейська країна, яка поділяє європейські 
цінності, укладення між Україною та ЄС угоди про асоціацію європейського 
типу є закономірним етапом інтеграції України до ЄС. Саме така угода закрі
пить правові основи визнання державами-членами ЄС нового статусу України, 
що не пов’язаний з приналежністю ані до пострадянського простору, ані до 
європейського сусідства. 

Принциповим моментом майбутньої угоди між Україною та ЄС має стати 
забезпечення на її основі сприятливих умов для внутрішнього євроінтеграцій-
ного розвитку України. Адже інтеграційна підготовка держави, її економічні, 
правові та інституційні реформи є закономірним шляхом до набуття повно
правного членства в ЄС. 

Адаптація законодавства України до acquis communautaire має розглядати
ся не лише як виконання відповідного міжнародного зобов’язання, але й як 
невід’ємна складова правової реформи, що відбувається в процесі глобальної 
економічної та політичної трансформації українського суспільства. На сучас
ному етапі процес інтеграції України в ЄС потребує широкого залучення 
підприємницьких та профспілкових організацій, соціальних груп та інших 
неурядових організацій у процес реалізації євроінтеграційної стратегії. Адже 
консультації з зацікавленими сторонами суспільства є невід’ємною частиною 
європейської інтеграції.Також для широкого залучення громадськості та орга
нізацій у процес реалізації євроінтеграційної стратегії України необхідно 
забезпечити правові основи заснування (як на державному, так і на місцевому 
рівнях) форумів з питань європейської інтеграції. 

Поліпшення систем охорони праці та промислової безпеки в країнах-чле-
нах ЄС обумовлене впровадженням за останні роки низки законодавчих і нор
мативних актів. Оновлення національних систем охорони праці з урахуванням 
європейського законодавства стосується, насамперед, нових учасників, законо
давство яких має адекватно відображати загальноєвропейські положення у 
сфері охорони праці. Правову систему ЄС можна вважати наднаціональною 
правовою системою, якій притаманні особливі риси. Держави-члени ЄС обме
жили свій суверенітет і делегували частину власних повноважень співтовари
ству, які у межах визначених повноважень видають законодавчі акти, обов’яз
кові для держав-учасниць. 

Питання пристосування трудового законодавства, 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 кодифікова
ний збірник актів законодавства, який буде регулювати відносини у трудовій 

27 



Юридична наука і практика № 1 (2011) 

сфері, зокрема питання охорони праці, надасть ряд значних переваг та змен
шить кількість прогалин у законотворчому процесі. 

На нашу думку, реалізація нових норм трудового законодавства, що сфор
мувалось під впливом процесу адаптації, не є остаточним процесом, адже пови
нен розпочатись ще один етап – постійний моніторинг щодо змін у законодав
стві ЄС. Моніторинг (англ. monitoring) – безперервне стеження за яким-небудь 
процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату або тен
денцій розвитку. Вважаємо, що моніторинг аналізу громадської думки та 
інформації, оприлюдненої у засобах масової інформації щодо охорони праці, 
підготовка пропозицій з врахуванням такої інформації під час формування та 
реалізації державної політики в сфері охорони праці буде сприяти мобільному 
реагуванню суб’єкта законодавчої ініціативи щодо розробки та прийняття 
нових нормативно-правових актів, метою яких буде удосконалення трудового 
права. 

Оскільки предметом статті є дослідження європейських стандартів з охоро
ни праці, розглянемо детальніше сутність поняття стандарт. Отже, стандарт – 
це визначення очікуваної (отримуваної) якості, утверджена модель, яка є 
основою процесу оцінки [8, с. 36]; документ, який складений у результаті кон
сенсусу спеціалістів, схвалений спеціалізованою організацією і спрямований на 
досягнення оптимального ступеню впорядкованості у даній сфері [9, с. 3]. 

У кожній галузі державного і суспільного життя є свої вимоги до стандар
тів, у тому числі і в сфері охорони праці. Однак, передусім доцільно звернути 
увагу на стандарти прав людини.Так,П.Рабінович вказує на необхідність уточ
нення змісту поняття міжнародного стандарту прав людини [10, c. 19], зокрема 
європейського. Погоджуючись з думкою вченого зауважимо, що європейські 
стандарти прав людини – це зафіксовані у юридичних актах та документах 
європейських міжнародних організацій принципи й норми стосовно прав і сво
бод людини, призначені слугувати орієнтирами для відповідної внутрішньодер
жавної юридичної практики. 

Виходячи з аналізу чинного законодавства, Закон України «Про охорону 
праці» вiд 14.10.1992 р. № 2694-XII не містить визначення стандарт. На нашу 
думку, доцільно було б закріпити у вищезазначеному Законі поняття «держав
ні стандарти в сфері охорони праці» з метою адаптувати національне законо
давство у відповідність з європейськими нормами. 

Доцільно доповнити ст. 1 «Визначення понять і термінів» Закону України 
«Про охорону праці» вище розглянутим терміном, а саме: «державні стандарти 
в сфері охорони праці – законодавчо встановлені обов’язкові та рекомендова
ні вимоги, затверджені спеціальними уповноваженими органами виконавчої 
влади, які спрямовані на захист життя та здоров’я працівника під час виконан
ня його трудових обов’язків». 

Можна констатувати, що процес адаптації трудового законодавства Украї
ни в сфері охорони праці до європейських стандартів – це діяльність компе
тентних державних органів щодо дослідження нормативної бази Європейсько
го Союзу в зазначеній сфері, порівняльна оцінка національного трудового 
законодавства на відповідність європейським стандартам регулювання зазна
чених відносин, формування висновків і пропозицій щодо зміни чинного законо
давства, а також впровадження постійного моніторингу в політиці Європей
ського Союзу з охорони праці працівників. 

На жаль, у суспільстві поки що не склався консенсус стосовно того, що інте
грація до ЄС може стати загальнонаціональною ідеєю, здатною об’єднати всі 
регіони України. Мало того, останнім часом спостерігається зростання скеп-
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тичних настроїв стосовно європейської ідеї. Українські громадяни сподіваються 
на успіх на європейському шляху й очікують від влади та опозиції демонстра
ції єдності в досягненні стратегічних національних цілей, здатності запропону
вати реалістичну програму розвитку України і взяти відповідальність за її 
виконання, об’єднавши зусилля всього суспільства. 

Такі позиції громадськості зумовлюються багатьма чинниками, серед яких 
можна відзначити не лише регіональні розбіжності в геополітичних симпатіях 
і наявність у суспільній свідомості стереотипів, а й тим, що люди не бачать кон
кретних соціально-економічних результатів від реалізації євроінтеграційного 
курсу, не впевнені в готовності влади жити та діяти за європейськими правилами. 
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Телічко О. А. Процес адаптації трудового законодавства України в сфері охо
рони праці до європейських стандартів 

Автор досліджує процес адаптації трудового законодавства України в сфері 
охорони праці до європейських стандартів; здійснює порівняльну оцінку національ
ного трудового законодавства на відповідність європейським стандартам; формулює 
висновки й пропозиції щодо зміни чинного законодавства України. 

Ключові слова: європейські стандарти, урядові заходи, моніторинг законодав
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Теличко О. А. Процесс адаптации трудового законодательства Украины 
в сфере охраны труда к европейским стандартам 

Автор исследует процесс адаптации трудового законодательства Украины в 
сфере охраны труда к европейским стандартам; осуществляет сравнительную 
оценку национального трудового законодательства на соответствие европейским 
стандартам; формулирует выводы и предложения по изменению действующего 
законодательства Украины. 

Ключевые слова: европейские стандарты, правительственные меры, монито
ринг законодательства, евро интеграционный курс. 

Telichkо О. Аdaptation process of the labor legislation of Ukraine in the sphere of 
occupational safety to European standards 

The author explores the process of adapting labor legislation of Ukraine in sphere 
of occupational safety and health closer to European standards, provides a comparati
ve assessment of national labor legislation on conformity to European standards, draws 
conclusions and proposals to amend the current legislation of Ukraine. 
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