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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Забезпечення соціально-правової реалізації прав 

людини і громадянина у сфері захисту трудових відносин є важливою 

складовою правової системи України. Неухильне дотримання конституційних 

гарантій щодо здійснення громадянами права на працю, гарантування рівних 

можливостей у виборі та здійсненні трудової діяльності, закріплене нормами 

законодавства, є ключовими завданнями України як правової та демократичної 

держави. Утвердження принципів законності, узгодження інтересів 

роботодавця і найманих працівників, соціального партнерства, як основних 

інструментів діяльності господарських суб’єктів-суспільства-держави в цілому, 

є важливими передумовами відповідності європейським та міжнародним 

стандартам законодавства України у сфері найманої праці, що визначає 

успішність реалізації його правового реформування в умовах ринкової 

економіки. 

Ігнорування вимог чинного законодавства, базових конституційних норм, 

часом недоцільні зміни трудового законодавства в угоду політичним інтересам, 

застарілість законодавчої нормативної бази, низький рівень відповідальності за 

недотримання вимог трудового законодавства та правового забезпечення 

трудових прав громадян спричиняє значне зниження правової захищеності 

працівників в умовах сучасної економічної кризи в Україні. Правове 

реформування трудового законодавства має здійснюватися послідовним 

шляхом: від дослідження та переосмислення теоретичної бази інститутів 

трудового права, перегляду і зміни застарілого й неефективно діючого масиву 

правових норм радянського періоду до прийняття нового Трудового кодексу і 

доцільних змін у системі нормативно-правових актів у галузі трудового 

законодавства з урахуванням сучасних умов здійснення та реалізації 

громадянами своїх прав і обов’язків у сфері найманої праці. 

Задля повного та ефективного регулювання даного виду діяльності людей 

недостатнім є проголошення конституційних засад у цій сфері, а також 

закріплення відповідних правових норм у законодавчих й підзаконних актах. 

Потрібно вчинити відповідні дії, для того щоб на особу, яка має намір стати 

працівником, поширювалися усі трудо-правові норми і гарантії. Зокрема,  

однією з таких дій є укладення трудового договору. 

Правовий інститут трудового договору займає чільне місце в процесі 

здійснення громадянами права на працю, будучи тим механізмом, що 

встановлює та врегульовує трудові правовідносини між роботодавцем і 

працівником. Актуальність дослідження правових аспектів та сутності 

трудового договору пояснюється значними змінами у суспільно-економічному 

розвитку нашої держави, поступовим оновленням формату трудових відносин у 

контексті підвищення ролі індивідуального договірного регулювання, 

виникненням нових форм трудових відносин відповідно до сучасних 
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економічних умов, довготривалим прийняттям нового Трудового кодексу, який 

має закріпити якісно оновлений інститут трудового договору. Дослідження 

різних аспектів трудового договору як правового явища та інституту є 

необхідною складовою для впровадження і закріплення у нормативно-правовій 

базі держави та локальних нормативних актах положень щодо регулювання 

видів відносин, які виникають при застосуванні найманої праці. 

Дослідженням правового інституту трудового договору в різний час 

займались такі науковці: К.О. Абжанов, М.Г. Александров, В.М. Андріїв, 

Б.К. Бегичев, Е.Н. Бондаренко, А.К. Безіна, Н.Б. Болотіна, Л.Ю. Бугров, 

П.А Бущенко, С.Я. Вавженчук, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, 

С.В. Вишновецька, Ю.М. Гришина, К.М. Гусов, С.Ю. Головіна, В.М. Догадов, 

Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, І.Д. Копайгора, В.І. Курілов, 

Д.Є. Кутоманов, В.В. Лазор, Р.З. Лівшиць, С.С. Лукаш, М.В. Лушнікова, 

А.Р. Мацюк, Н.О. Мельничук, М.О. Міщук, О.М. Обушенко, П.Д. Пилипенко, 

С.М. Прилипко, О.В. Тищенко, В.М. Толкунова, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, 

С.М. Черноус, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та ряд інших. Однак необхідне 

сучасне ґрунтовне дослідження трудового договору як явища права, його 

теоретичної розробки і виведення поняття та ознак відповідно до реалій 

сьогодення у сфері правового регулювання відносин найманої праці. 

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 01 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 01 січня 2016 р. по 31 грудня 2020 р. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

теоретико-правовий аналіз правового регулювання трудового договору в 

умовах імплементації норм трудового права України. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати наступні задачі: 

 визначити правову природу трудового договору; 

 охарактеризувати генезис правового регулювання трудового договору; 

 встановити позитивні та негативні аспекти правового регулювання 

трудового договору в країнах ЄС; 

 з’ясувати сутність та значення імплементації норм права про трудовий 

договір у національне трудове право; 

– проаналізувати механізм імплементації європейських норм про 

трудовий договір у національне трудове законодавство; 
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 сформулювати проблеми у сфері правового регулювання трудового 

договору; 

 запропонувати шляхи запозичення позитивного досвіду правового 

регулювання трудового договору країн Європейського Союзу в Україну. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що пов’язані з правовим 

регулювання трудового договору. 

Предметом дослідження є трудовий договір за законодавством України 

та країн Європейського Союзу. 

Методи дослідження. Наукове дослідження побудовано на застосуванні 

загального системно-структурного методу, основні елементи якого забезпечили 

високий ефект побудови моделей розв’язання поставлених задач. В основі 

системи методології наукового аналізу правового регулювання трудового 

договору в умовах імплементації норм права України лежать наступні методи: 

1) діалектичний метод – дав змогу досліджувати внутрішню сутність речей в 

процесі їх розвитку, а також внутрішніх та зовнішніх суперечностей. Зокрема за 

його допомогою проаналізовано правову природу трудового договору та 

сучасний стан правового регулювання трудового договору в Україні та країнах 

ЄС (підрозділи 1.1, 1.3); 2) системний метод – дозволив здійснити повне та 

об’єктивне дослідження відповідного конкретно окресленого предмета, зокрема 

вивчити правовий механізм імплементації європейських норм про трудовий 

договір у національне трудове законодавство (підрозділ 2.2); 3) історичний 

метод –забезпечив аналіз становлення та розвитку правового регулювання 

трудового договору (підрозділ 1.2); 4) логічні методи і прийоми: дедукція, 

індукція, аналогія, аналіз, синтез – використовуються впродовж здійснення 

усього наукового аналізу. У науковому дослідженні застосовувалися й інші 

методи пізнання. Наприклад, за допомогою логіко-семантичного методу 

поглиблено понятійний апарат в означеній сфері, зокрема визначено такі 

поняття: «трудовий договір», «імплементація європейських норм трудового 

права», «імплементація норм права про трудовий договір у національне трудове 

право», «правовий механізм імплементації європейських норм про трудовий 

договір у національне трудове законодавство» (підрозділи 1.1, 2.1, 2.2). 

Застосування структурно-логічного методу та методу моделювання дозволило 

виділити проблеми у сфері правового регулювання трудового договору та 

шляхи їх вирішення і визначити напрямки запозичення досвіду країн ЄС у цій 

сфері (підрозділи 3.1, 3.2). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

є першою спробою комплексно, з використанням сучасних методів пізнання та 

з урахуванням новітніх досягнень науки трудового права дослідити правове 

регулювання трудового договору в умовах імплементації норм трудового права 

України. За результатами дисертаційного дослідження сформульовано основні 

авторські положення, які виносяться на захист і містять елементи наукової 

новизни. Основними з них є такі: 
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уперше: 

 виділено складові елементи механізму імплементації європейських 

норм про трудовий договір у національне трудове законодавство: систему 

стандартів європейських норм у сфері трудового договору, зафіксованих у 

правових актах; систему національних нормативно-правових актів, яка 

враховує засади проведення імплементації міжнародних трудових стандартів; 

системи державних органів, уповноважених імплементувати норми 

міжнародного зразка з реалізації прийняття державою міжнародних зобов’язань 

у сфері трудових відносин загалом та в питанні трудового договору зокрема; 

 визначено поняття «імплементація норм права про трудовий договір у 

національне трудове право», під яким запропоновано розуміти процес 

діяльності держави в особі уповноважених органів, спрямований на 

запровадження норм європейського права про трудовий договір у трудове 

право України за допомогою відповідних засобів та елементів, які 

визначаються на рівні держави та передбачають специфіку втілення стандартів, 

визнаних міжнародною спільнотою, для врахування в положеннях 

національного законодавства норм, що регулюють правовідносини договірного 

характеру між суб’єктами права; 

 запропоновано шляхи запозичення позитивного досвіду правового 

регулювання трудового договору країн Європейського Союзу в законодавство 

України: встановлення письмової форми трудового договору в якості 

обов’язкової із зазначенням випадків можливого застосування усної форми 

трудового договору; встановлення у законодавчому акті чіткого переліку видів 

трудових договорів; встановлення в якості умови визнання недійсності 

трудового договору відсутності в іноземного працівника дозволу на 

працевлаштування; встановлення обов’язку для роботодавця щодо 

інформування та сприяння професійному розвитку працівника; встановлення 

можливості застосування аналогії закону при укладенні трудового договору; 

встановлення гарантії для працівників щодо укладення усного трудового 

договору; закріплення у законодавстві можливості щодо укладення 

тристоронніх трудових договорів, а саме між працівником, посередником, 

наприклад кадровим агентством, та роботодавцем; закріплення особливостей 

правового статусу працівників, що працюють за строковим трудовим 

договором; встановлення додаткових істотних умов змісту трудового договору; 

обов’язкове зазначення точної дати початку здійснення трудової діяльності у 

трудовому договорі; встановлення винятків щодо зазначення обов’язкових 

умов трудового договору; 

удосконалено: 

 твердження про те, що значення імплементації норм права про 

трудовий договір у національне трудове право проявляється через наступне: 

внесення змін до законодавства з метою забезпечення ефективності механізму 

імплементації у сфері регулювання трудового договору; запровадження змін у 
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сфері регулювання трудового договору згідно з нормами європейського права; 

процес імплементації в сфері трудового права має передбачати розробку 

заходів спеціального спрямування, направлених на запровадження 

європейських норм права про трудовий договір у трудове законодавство; 

імплементація ґрунтується на принципах європейського права про трудовий 

договір; 

 особливості механізму імплементації європейських норм про 

трудовий договір у національне трудове законодавство. Їх суть полягає в 

тому, що: а) стандарти європейського зразка в питанні трудового договору 

враховані в актах, в яких передбачено норми, що направлені на регулювання 

правового характеру трудового договору; б) механізм імплементації 

становить собою процедуру, спрямовану на аналіз змісту нормативно-

правових актів, які регулюють договірні правовідносини в країнах ЄС; 

в) механізм імплементації направлений на вдосконалення норм трудового 

договору згідно з нормами європейського права та складається з системи 

інституцій, наділених в межах нормативно-правових актів законодавства 

функціями та повноваженнями, необхідними для належного реформування 

правової системи України відповідно до законодавства країн європейського 

континенту; 

дістали подальшого розвитку: 

 характеристика ознак трудового договору: предметом трудового 

договору є особисте здійснення працівником діяльності, обумовленої трудовою 

функцією; підпорядкування сторін встановленим умовам-правилам 

внутрішнього розпорядку, встановлення взаємних прав і обов’язків; отримання 

працівником оплати за виконану трудову діяльність у визначеному розмірі та у 

встановлений час; 

 узагальнення проблем у сфері правового регулювання трудового 

договору в Україні та країнах ЄС; 

 положення про те, що сутністю трудового договору є укладення 

двосторонньої угоди як добровільного вираження намірів про здійснення 

трудової діяльності працівником щодо виконання ним встановлених завдань у 

сфері праці за спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначеною та 

погодженою сторонами. 

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 правового 

регулювання трудового договору в умовах імплементації норм трудового права 

України; 

– у правотворчості – при перегляді та вдосконаленні положень чинного 

Кодексу законів про працю, доопрацюванні проекту Трудового кодексу 

України; 
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– у правозастосовній діяльності – результати дослідження сприятимуть 

удосконаленню практики застосування норм чинного законодавства щодо 

правового регулювання трудового договору; 

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

зроблені в дисертації, можуть бути використані в ході наукових конференцій та 

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

«Право соціального забезпечення» у вищих юридичних закладах освіти, при 

підготовці лекційних та семінарських занять, у науково-дослідній роботі 

студентів, слухачів та курсантів, при розробці методичних рекомендацій, в 

процесі підготовки робочих програм та планів, підручників, навчальної та 

прикладної літератури. 

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: 

«Публічне адміністрування в сфері органів внутрішніх справ» (м. Київ,  14 

травня 2015 р.); «Пріоритетні проблеми юридичної науки: сучасний стан та 

перспективи вдосконалення» (м. Київ, 18–19 червня 2015 р.); «Наукові 

дослідження сучасного законодавства України – прогрес юридичної науки ХХІ 

століття» (м. Київ, 25–26 червня 2015 р.); «Актуальні проблеми сучасного 

правознавства» (м. Київ, 28–29 січня 2016 р.); «Проблеми теорії права і 

практики правореалізації на шляху України до ЄС» (м. Київ, 25–26 лютого 

2016 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у чотирьох статтях, опублікованих у наукових фахових 

виданнях України, двох статтях – у наукових виданнях інших держав, а також в 

п’яти тезах доповідей і повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації складається зі вступу, трьох розділів, що логічно 

поєднані в 7 підрозділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний 

обсяг дисертації становить 205 сторінок, обсяг основного тексту – 185 сторінок. 

Список використаних джерел складається із 195 найменувань і займає 20 

сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано стан 

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

методологічні засади дисертаційного дослідження. Сформульовано наукову 

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

також вказано про ступінь апробації результатів дослідження і наявність 

публікацій за темою дисертації. 
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Розділ 1 «Загальнотеоретична характеристика трудового договору в 

Україні та країнах Європейського Союзу» складається з трьох підрозділів та 

присвячений дослідженню правової природи трудового договору, специфіці 

генезису становлення його правового регулювання в Україні та порівняльно-

правовому аналізу сучасного стану правового регулювання в Україні та країнах 

Європейського Союзу. 

У підрозділі 1.1 «Поняття, сутність та ознаки трудового договору» 

вказано, що трудовий договір – це нормативно визначена угода, що 

врегульована нормами законодавства та локальними правовими актами між 

роботодавцем (власником підприємства, установи, організації чи 

уповноваженим ним органом) і працівником з метою взаємної реалізації ними 

своїх суб’єктивних прав на виконання та використання найманої праці, яка 

спричиняє виникнення юридичного факту трудових правовідносин і взаємного 

зв’язку між суб’єктами договору в межах виконання покладених на них прав та 

обов’язків і містить сформульований сторонами порядок взаємної поведінки та 

особливостей здійснення трудової (для працівника) і забезпечувальної (для 

роботодавця) функцій у процесі діяльності в сфері найманої праці. 

Встановлено, що функціонування ефективно діючої нормативно-правової 

бази у сфері трудових правовідносин на засадах соціального партнерства, 

законності, взаємного узгодження інтересів наймача і найманих робітників 

неможливе без перетворень у сфері трудового договору як одного із соціальних 

регуляторів економічного добробуту держави, стимулюючого здійснення 

трудової діяльності населенням для підвищення рівня життя на засадах 

соціально орієнтованої ринкової економіки, інтеграції із світовим 

господарством. Трудовий договір як юридичний механізм гуманізації відносин 

у сфері найманої праці забезпечує економічну організацію трудової діяльності, 

обов’язковість дотримання взаємних домовленостей між сторонами, 

конструктивну взаємодію у вирішенні проблемних питань, стимулює інтерес до 

якісного виконання трудових обов’язків, що, в свою чергу, сприяє позитивній 

економічній динаміці від локального рівня виробництва до 

загальнодержавного. 

У підрозділі 1.2 «Генезис розвитку правового регулювання трудового 

договору» обґрунтовано, що розвиток правового регулювання трудового 

договору охоплює п’ять етапів. 

Перший етап (до ХІІ ст.) – зародження регулювання трудових відносин 

трудовим договором. Він характеризується наступними особливостями: 

регулювання здійснювалось нормами цивільного права, трудові відносини 

регламентувались договором найму та договором підряду. договір найму 

передбачав встановлення плати за найману працю, у договорах було враховано 

елементи істотного та випадкового характеру. 

Другий етап (ХІІ-ХVІІ ст.) характеризувався такими особливостями 

розвитку трудового договору: регулювання праці за наймом здійснювалося 
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нормами «Руської правди» щодо закупництва; акт комендації надавав змогу 

господарю захищати працівника, який працював у нього за наймом, і 

забезпечував працівнику отримання винагороди за працю у натуральній чи 

грошовій формі; трудові правовідносини між господарем та працівником 

регулювались нормами Соборного Укладення 1649 року; працівники не мали 

ніяких гарантій, а були в підпорядкуванні господаря. 

Третій етап (XVII–XVIII ст.) передбачав закріплення правових норм в 

актах законодавства країн європейського континенту у сфері регулювання 

трудового договору. Його особливостями є такі: законодавство визначало 

специфіку робочого договору; вид найму було поділено на підвиди: особистий 

найм, найм слуг і робітників; положення про договір особистого найму були 

розкриті в французькому Кодексі Наполеона; договір найму передбачав 

зобов’язання працівника виконати роботу за певну винагороду; у кодексах 

більшості країн європейського континенту було визначено договір найму 

робочої сили. 

Четвертому етапу (з XVIII ст. до XX ст.) властиве наступне: особистий 

найм, що був поширений на початку періоду; скасування кріпацтва та 

врегулювання відносин робітників з наймачами; трудові правовідносин між 

працівником та наймодавцем регулювались нормами цивільного права; 

виникнення ринку праці і виділення трудового договору як окремої категорії у 

сфері цивільно-правового регулювання; прийняття Кодексів законів про працю 

1918 року та 1922 року, що мали суттєві відмінності в регулюванні договірних 

відносин у сфері праці. 

П’ятий етап (з 1970-х років) вирізняється наступними рисами: прийняття 

Кодексу законів про працю 1971 року із закріпленням норм трудового 

договору; після проголошення незалежності України було внесено низку змін у 

Кодекс законів про працю, на даний час триває процес реформування трудового 

законодавства України; регулювання трудового договору в країнах Європи 

здійснюється в залежності від правової системи законодавства. 

У підрозділі 1.3 «Сучасний стан правового регулювання трудового 

договору в Україні та країнах ЄС: порівняльно-правовий аналіз» 

охарактеризовано особливості правового регулювання трудового договору в 

країнах Європейського Союзу. 

Щодо правового регулювання трудового договору в Польщі вказано, що 

позитивними моментами у ньому є обов’язкове укладення трудових договорів 

стосовно усіх категорій працівників. Окрім того, важливо наголосити на 

достатньо об’ємному переліку трудових договорів, які використовуються 

суб’єктами трудового права. Також неможливо оминути увагою передбачене 

Трудовим кодексом Польщі право на дистанційне здійснення трудової 

діяльності. 

Щодо негативних моментів правового регулювання трудових угод у даній 

країні, то недоречним є застосування аналогії закону й можливості 
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використовувати цивільно-правові норми для укладення договорів, що 

регулюватимуть трудові правовідносини. 

Стосовно правового регулювання трудового договору у Франції, то 

прийняття спеціальних нормативно-правових актів щодо регулювання строку 

трудового договору є доцільним та позитивним моментом. Більше того, 

встановлення правових норм-заборон стосовно так званого «мобінгу», тобто 

колективного терору, направленого на певного працівника безпосередньо у 

трудовому договорі, а також покладення обов’язку на роботодавця з приводу 

виплати грошової компенсації за такі негативні дії є важливим моментом у 

врегулюванні трудових правовідносин. 

До негативних моментів правового регулювання трудового договору в 

досліджуваній країні віднесено відсутність безпосередньої регламентації 

питання встановлення випробувального терміну у трудовому договорі. 

Позитивним моментом правового регулювання трудового договору в 

Німеччині є цивілістичний підхід до визначення трудового договору, що 

передбачає рівні права працівника та роботодавця. Окрім того, вбачається 

доцільним включення таких підстав припинення та розірвання трудового 

договору як умовне розірвання трудового договору, попереднє розірвання 

трудового договору, а також його розірвання всупереч волі обох суб’єктів 

трудових правовідносин. 

Разом з тим, відсутність чітко визначених підстав до припинення та 

розірвання трудового договору свідчить про наявні прогалини у правовому 

регулюванні трудового договору і застосуванні аналогії закону для 

врегулювання даного питання. 

Розділ 2 «Імплементація європейських норм про трудовий договір у 

національне трудове законодавство» складається із двох підрозділів та 

присвячений аналізу понятійно-категоріального апарату імплементації 

європейських норм права про трудовий договір у трудове право України, а 

також розкриттю його правового механізму. 

У підрозділі 2.1 «Поняття і значення імплементації європейських норм 

права про трудовий договір у трудове право України» обґрунтовано, що 

імплементація – це механізм комплексного спрямування дій, направлений на 

впорядкування та вдосконалення норм національного законодавства шляхом 

виконання зобов’язань, які держава бере на себе як суб’єкт міжнародного 

права. Імплементація європейських норм трудового права – це процес 

приведення в дію норм європейського трудового права державою із 

врахуванням специфіки власного законодавства та запровадження методів і 

стандартів у галузі трудового права, які діють на території країн європейського 

континенту. 

На сьогоднішній день імплементація європейських норм про трудовий 

договір має особливе значення для суб’єктів трудових правовідносин. Відтак, 

проведене дослідження окресленої теми обумовлюється прагненням інтеграції 
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України до європейських структур, тому існує суттєва необхідність для 

врахування імплементації європейських норм права про трудовий договір у 

національне законодавство. Цей процес є досить складним та кропітким, він 

вимагає багато зусиль від органів державної влади. Імплементація 

європейських норм права про трудовий договір зумовлена необхідністю 

прискорення цих процесів при реформуванні трудового законодавства загалом 

та в питанні регулювання договірних правовідносин між роботодавцем та 

працівником. 

У підрозділі 2.2 «Правовий механізм імплементації європейських норм 

про трудовий договір у національне трудове законодавство» зауважено, що 

механізм імплементації європейських норм про трудовий договір у національне 

трудове законодавство має такі складові елементи, які повинні бути включені 

при запровадженні європейських норм про трудовий договір у національне 

трудове законодавство, а саме: 

1) систему стандартів європейських норм у сфері трудового договору, 

зафіксованих у правових актах; 

2) систему національних нормативно-правових актів, яка враховує 

засади проведення імплементації міжнародних трудових стандартів; 

3) систему державних органів, уповноважених імплементувати норми 

міжнародного зразка з реалізації прийняття державою міжнародних зобов’язань 

у сфері трудових відносин загалом та в питанні трудового договору зокрема. 

Встановлено, що імплементаційний механізм норм права ЄС в Україну є 

надзвичайно різноманітним та включає низку специфічних процедур, прийомів 

та засобів. При створенні в державі реальних механізмів та засобів для 

забезпечення дій, спрямованих на імплементацію норм європейського права в 

національне законодавство, формується результативне середовище, що сприяє 

становленню демократичної правової держави на шляху до світового 

співтовариства. У контексті досліджуваної проблеми Україні необхідно 

запроваджувати дієві реформи, які будуть спрямовані на забезпечення 

реалізації механізму імплементації міжнародних актів у законодавство нашої 

держави. Нормативні акти, що спрямовані на програму адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС, допомагають врегульовувати питання у сфері 

запровадження норм європейського права за допомогою засобів і методів, які 

діють у державі, для досягнення ефекту від подальшого запровадження 

світових стандартів саме в трудовій сфері. 

Розділ 3 «Оптимізація правового регулювання трудового договору» 

складається із двох підрозділів та присвячений дослідженню вдосконалення 

правового регулювання трудового договору, а також позитивного 

європейського досвіду у даній сфері для запровадження в Україні. 

У підрозділі 3.1 «Проблеми та шляхи їх вирішення у сфері правового 

регулювання трудового договору» надано пропозиції щодо вирішення проблем 

у сфері правового регулювання трудового договору. 
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Для вирішення проблеми гарантій трудових прав працівників у процесі 

виконання трудового договору необхідно: запровадити норми, направлені на 

регулювання юридичних гарантій при припиненні трудових відносин, та 

закріпити в книзі другій главі першій §1 «Трудові відносини і трудовий 

договір» проекту Трудового кодексу в ст. 32 таке трактування: «Гарантії 

поширюються та діють на працівника, починаючи з моменту укладення 

трудового договору до припинення цих трудових правовідносин»; доповнити 

главу п’яту проекту Трудового кодексу окремою статтею під назвою «Гарантії 

трудових прав працівників у процесі виконання трудового договору», яка 

враховуватиме гарантії трудових прав працівників з метою їх врегулювання і 

покращення та приведення законодавства у відповідність до європейських 

стандартів. 

Для правового регулювання трудового договору в питанні його 

припинення необхідно: в проекті Трудового кодексу врегулювати положення 

про анулювання трудового договору роботодавцем, виклавши статтю 92 у такій 

редакції: «Правом роботодавця є анулювання трудового договору, якщо 

працівник не приступив до роботи протягом строку, зазначеного в договорі»; 

закріпити в Кодексі законів про працю у ч. 4 ст. 38 норми, які направлені на 

врегулювання прав працівника при розірванні трудового договору та викласти 

їх таким чином: «Якщо працівник попередив власника або уповноважений ним 

орган письмово за два тижні про розірвання трудового договору, а 

роботодавець з незрозумілих причин після закінчення терміну із часу подачі 

письмової заяви працівника не здійснив правові обов’язки при такій ситуації та 

не виплатив заробітну плату працівникові, то працівник має право на звернення 

до суду за відшкодуванням компенсації». 

Для запровадження змін в питанні визначення строків трудового 

договору пропонуємо: з метою недопущення погіршення правового положення 

працівників закріпити в ч. 1 ст. 36 проекту Трудового кодексу положення 

такого змісту: «Максимальний строк трудового договору не може 

перевищувати п’яти років»; з метою зменшення всіх колізійних аспектів для 

уникнення зловживань з боку роботодавця доповнити ч. 3 ст. 36 проекту 

Трудового кодексу України таким формулюванням: «Трудовий договір із 

зазначенням строку укладається для виконання певної роботи з підстав, 

зазначених у законі, та для категорій працівників, враховуючи специфіку 

галузі, у якій не можна встановити трудові відносини на невизначений термін». 

У підрозділі 3.2 «Правове регулювання трудового договору в країнах ЄС: 

шляхи запозичення в Україну» на основі досвіду Польщі запропоновано 

доповнити ст. 21 Кодексу законів про працю наступним формулюванням: 

«Трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства, 

установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за 

якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з 

підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, 



12 

установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа 

зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати 

умови праці, необхідні для виконання роботи та передбачені законодавством 

про працю, колективним договором і угодою сторін. 

Відповідно до трудового законодавства можуть укладатися наступні види 

трудових договорів: безстроковий трудовий договір; строковий трудовий 

договір; трудовий договір про виконання тимчасових робіт; трудовий договір 

про виконання сезонних робіт; трудовий договір на підставі призначення; 

трудовий договір, який укладається за результатами виборів місцевих чи 

загальнодержавних місцевих виборів; трудовий договір за результатами 

конкурсного відбору; кооперативний трудовий договір. 

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої 

праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на 

декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено 

законодавством, колективним договором або угодою сторін. 

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк дії, 

права, обов’язки і відповідальність сторін, в тому числі і матеріальна, умови 

матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання 

договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. 

Сфера застосування контракту визначається законами України». 

На основі досвіду Франції запропоновано закріпити в ст. 22 Кодексу 

законів про працю, яка стосується гарантій при укладенні трудового договору, 

положення наступного змісту: «До обов’язкових положень, які включаються до 

змісту трудового договору, відноситься встановлення зобов’язання для 

роботодавця щодо регулярного інформування працівника про можливості його 

професійного розвитку, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, 

а також покладення на нього обов’язку здійснювати необхідні заходи для 

реалізації заходів професійного розвитку відповідного працівника». 

На основі запровадження досвіду Німеччини в трудове законодавство 

України запропоновано доповнити ст. 21 Кодексу законів про працю частиною 

4, що стосується можливості укладати тристоронні трудові договори, 

положенням наступного змісту: «Особливою формою трудового договору є 

тристоронній трудовий договір, який укладається між працівником, кадровим 

агентством і роботодавцем та згідно з яким працівник здійснює трудову 

діяльність завдяки підбору і пошуку кадровим агентством відповідного 

роботодавця й отримує заробітну плату саме від роботодавця, а кадровому 

агентству сплачує встановлену плату за надання можливості 

працевлаштування». 

На основі досвіду Великобританії обґрунтовано необхідність доповнення 

ст. 21 Кодексу законів про працю частиною 5, в якій зазначити: «Зміст 

трудового договору складають обов’язкові та додаткові умови здійснення 

трудової діяльності. 
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До обов’язкових умов трудового договору належить: трудова функція; 

місце роботи; строк трудового договору; оплата праці; час початку роботи; 

пенсійний план (встановлення чіткої програми пенсійного забезпечення). 

До додаткових умов трудового договору можуть належати: надання у 

користування службового автомобіля; медичне страхування, зокрема 

страхування у випадку втрати працездатності або смерті; членство у 

спортивному клубі, тренажерному залі; додаткові пільги для користування 

транспортом загального користування; інші умови, що не суперечать 

трудовому законодавству». 

 

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 розкрити особливості правового регулювання 

трудового договору в Україні та країнах Європейського Союзу. За результатами 

дослідження сформульовано нижченаведені основні висновки. 

1. Трудовий договір – це нормативно визначена угода, врегульована 

нормами законодавства та локальними правовими актами між роботодавцем 

(власником підприємства, установи, організації чи уповноваженим ним органом 

або фізичною особою) і працівником з метою взаємної реалізації ними своїх 

суб’єктивних прав на виконання та використання найманої праці, що є 

юридичним фактом, який обумовлює виникнення трудових правовідносин і 

взаємного зв’язку між суб’єктами договору в межах виконання покладених на 

них прав і обов’язків та містить сформульований сторонами порядок взаємної 

поведінки і особливостей здійснення трудової (для працівника) та 

забезпечувальної (для роботодавця) функцій в процесі діяльності у сфері 

найманої праці. 

2. Ознаками трудового договору визначені наступні: предметом 

трудового договору є особисте здійснення працівником діяльності, обумовленої 

трудовими функціями; підпорядкування сторін встановленим умовам-правилам 

внутрішнього розпорядку, встановлення взаємних прав і обов’язків; отримання 

працівником оплати за виконану трудову діяльність у визначеному розмірі та у 

встановлений час. 

3. Генезис правового регулювання трудового договору складається з 

таких етапів: перший етап (до ХІІ ст.) – зародження регулювання трудових 

відносин трудовим договором; другий етап (ХІІ–ХVІІ ст.) – формування 

правових особливостей трудового договору; третій етап (XVII–XVIII ст.) – 

закріплення правових норм в актах законодавства країн європейського 

континенту у сфері регулювання трудового договору; четвертий етап (з XVIII 

ст. до XX ст.) – прийняття перших Кодексів про працю 1918 та 1922 рр.; п’ятий 
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етап (з 1970-х років) – законодавче відображення в кодексах законів про працю 

норм трудових правовідносин між суб’єктами трудового права. 

4. Сучасний стан правового регулювання трудового договору в країнах 

ЄС характеризується такими особливостями: 1) Польща: а) позитивними 

моментами є такі: обов’язкове укладення трудових договорів щодо усіх 

категорій працівників; достатньо об’ємний перелік трудових договорів, які 

використовуються суб’єктами трудового права; передбачене Трудовим 

кодексом Польщі право на дистанційне здійснення трудової діяльності; 

б) негативним моментом є застосування аналогії закону й можливості 

використання цивільно-правових норм для укладення договорів, що 

регулюватимуть трудові правовідносини; 2) Франція: а) позитивними 

моментами є наступні: прийняття спеціальних нормативно-правових актів щодо 

регулювання строку трудового договору; встановлення правових норм-заборон 

стосовно так званого «мобінгу», тобто колективного терору, направленого на 

певного працівника, безпосередньо у трудовому договорі, а також покладення 

обов’язку на роботодавця з приводу виплати грошової компенсації за такі 

негативні дії; б) негативним моментом є відсутність безпосередньої 

регламентації питання встановлення випробувального терміну у трудовому 

договорі; 3) Німеччина: а) позитивним моментом є цивілістичний підхід до 

визначення трудового договору, що передбачає рівні права працівника та 

роботодавця; включення таких підстав припинення та розірвання трудового 

договору як умовне розірвання трудового договору, попереднє розірвання 

трудового договору, а також його розірвання всупереч волі обох суб’єктів 

трудових правовідносин; б) негативним моментом є відсутність чітко 

визначених підстав припинення та розірвання трудового договору; 

4) Великобританія: а) позитивними моментами є широка популяризація та 

максимальне правове регулювання строкових трудових договорів, а також 

всебічна захищеність працівника у разі припинення строкового договору; 

б) негативним моментом є прецедентне регулювання трудових відносин, що 

виключає можливість передбачення правовідносин та прийняття актів 

законодавства до моменту виникнення таких відносин; 5) Угорщина: 

а) позитивним моментом є максимальна деталізація змісту трудового договору; 

б) негативним моментом є те, що у трудових договорах у якості основної 

вимоги визнається обов’язкове дотримання положень актів колективно-

договірного регулювання, що знижує рівень індивідуалізації трудових 

правовідносин. 

5. Імплементація норм права про трудовий договір у трудове право – це 

процес діяльності держави в особі уповноважених органів, спрямований на 

запровадження норм європейського права про трудовий договір у трудове 

право України за допомогою відповідних засобів та елементів, які 

визначаються на рівні держави та передбачають специфіку втілення стандартів,  

визнаних міжнародною спільнотою, для врахування в положеннях 
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національного законодавства норм, що регулюють правовідносини договірного 

характеру між суб’єктами права. 

6. Правовий механізм імплементації європейських норм про трудовий 

договір у національне трудове законодавство має наступні особливості: 

а) стандарти європейського зразка в питанні трудового договору враховані в 

актах, в яких передбачено норми, що направлені на регулювання правового 

характеру трудового договору; б) механізм імплементації становить собою 

процедуру, що спрямована на аналіз змісту нормативно-правових актів, які 

регулюють договірні правовідносини в країнах ЄС; в) механізм імплементації 

направлений на вдосконалення положень трудового договору згідно з нормами 

європейського права, складається з системи інституцій, наділених в межах 

нормативно-правових актів законодавства функціями та повноваженнями, 

необхідними для належного реформування правової системи України 

відповідно до законодавства країн європейського континенту. 

7. До шляхів запозичення позитивного досвіду країн Європейського 

Союзу в Україну належать наступні: встановлення свободи при укладенні 

трудового договору; встановлення письмової форми трудового договору в 

якості обов’язкової із зазначенням випадків можливого застосування усної 

форми трудового договору; встановлення у законодавчому акті чіткого 

переліку видів трудових договорів; встановлення в якості умови визнання 

недійсності трудового договору відсутності в іноземного працівника дозволу на 

працевлаштування; встановлення можливості змінювати трудовий договір; 

встановлення обов’язку для роботодавця щодо інформування та сприяння 

професійному розвитку працівника; встановлення можливості застосування 

аналогії закону при укладенні трудового договору; встановлення гарантії для 

працівників щодо укладення усного трудового договору; закріплення у 

законодавстві можливості стосовно укладення тристоронніх трудових 

договорів, а саме між працівником, посередником, наприклад кадровим 

агентство, та роботодавцем; закріплення правового статусу працівників, що 

працюють за строковим трудовим договором; встановлення додаткових 

істотних умов змісту трудового договору; встановлення обов’язку 

інформування роботодавцем працівника про умови праці; обов’язкове 

зазначення точної дати початку здійснення трудової діяльності у трудовому 

договорі; встановлення винятків щодо зазначення обов’язкових умов трудового 

договору. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Данилов М.О. Трудовий договір за законодавством України та країн 

Європейського Союзу. – 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 Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено системному та ґрунтовному аналізу особливостей 

правового регулювання трудового договору в Україні та країнах Європейського 

Союзу. У роботі досліджено правову природу трудового договору, 

проаналізовано генезис розвитку правового регулювання трудового договору, 

з’ясовано особливості сучасного стану правового регулювання трудового 

договору в Україні та країнах ЄС. 

Охарактеризовано поняття і значення імплементації європейських норм 

права про трудовий договір у трудове право України. З’ясовано специфіку 

правового механізму імплементації європейських норм про трудовий договір у 

національне трудове законодавство. 

Встановлено проблеми та шляхи їх вирішення у сфері правового 

регулювання трудового договору. Сформовано шляхи запозичення в Україну 

досвіду країн ЄС у сфері правового регулювання трудового договору. 

Ключові слова: трудовий договір, трудові правовідносини, трудова 

діяльність, правове регулювання, трудове законодавство, праця, працівник, 

роботодавець. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Данилов М.А. Трудовой договор по законодательству Украины и 

стран Европейского Союза. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2017. 

Диссертация посвящена системному и обстоятельному анализу 

особенностей правового регулирования трудового договора в Украине и странах 

Европейского Союза. В работе исследована правовая природа трудового договора, 

проанализирован генезис развития правового регулирования трудового договора, 

выяснены особенности современного состояния правового регулирования 

трудового договора в Украине и странах ЕС. 

Установлено, что трудовой договор – это нормативно определенное 

соглашение, урегулированное нормами законодательства и локальными 

правовыми актами между работодателем (собственником предприятия, 
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учреждения, организации или уполномоченным им органом) и работником с 

целью взаимной реализации ими своих субъективных прав на исполнение и 

использование наемного труда, вызывающее возникновение юридического 

факта трудовых отношений и взаимной связи между субъектами договора в 

рамках выполнения возложенных на них прав и обязанностей и содержащее 

сформулированный сторонами порядок взаимного поведения и особенностей 

осуществления трудовой (для работника) и обеспечительной (для работодателя) 

функций в процессе деятельности в сфере наемного труда. 

Охарактеризованы понятие и значение имплементации европейских норм 

права о трудовом договоре в трудовое право Украины. 

Обосновано, что правовой механизм имплементации европейских норм о 

трудовом договоре в национальное трудовое законодательство наделен 

следующими особенностями: а) стандарты европейского образца в вопросе 

трудового договора учтены в актах, в которых предусмотрены нормы, 

направленные на урегулирование правового характера трудового договора; 

б) механизм имплементации представляет собой процедуру, направленную на 

анализ содержания нормативно-правовых актов, регулирующих договорные 

правоотношения в странах ЕС; в) механизм имплементации направлен на 

совершенствование норм трудового договора в соответствии с нормами 

европейского права и состоит из системы институтов, наделенных в рамках 

нормативно-правовых актов законодательства функциями и полномочиями, 

необходимыми для надлежащего реформирования правовой системы Украины 

в соответствии с законодательством стран европейского континента. 

Аргументировано, что проблемами в сфере правового регулирования 

трудового договора являются такие: неэффективность урегулирования процесса 

заключения трудового договора; закрепление гарантий трудовых прав 

работников, обусловленных трудовым договором, в процессе выполнения 

трудовой функции; несовершенство порядка прекращения трудового договора; 

коллизионность норм в вопросе регулирования контракта как особого вида 

трудового договора; срок действия трудового договора. 

Сформированы пути заимствования в Украину опыта стран ЕС в сфере 

правового регулирования трудового договора. 

Ключевые слова: трудовой договор, трудовые правоотношения, трудовая 

деятельность, правовое регулирование, трудовое законодательство, труд, 

работник, работодатель. 

 

ANNOTATION 

 

Danilov M.O. Labor contract under the legislation of Ukraine and the 

European Union countries. – The manuscript. 

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

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

of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 
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The thesis is devoted to systematic and thorough analysis of the peculiarities of 

legal regulation of the labor contract in Ukraine and the European Union countries. In 

this work examined the legal nature of the labor contract, analyzed the genesis of 

legal regulation of the labor contract, revealed features of the current state of the legal 

regulation of the labor contract in Ukraine and the EU countries. 

Characterized the concept and importance of implementation of European law 

norms on labor contract in labor law of Ukraine. Explored the specificity of the legal 

mechanism of implementation of European rules on the labor contract of national 

labor legislation. 

Found problems in the field of legal regulation of the labor contract and 

provided suggestions for their solution. Formed ways of borrowing in Ukraine EU 

experience in the field of legal regulation of the labor contract. 

Key words: labor contract, labor relations, labor activity, legal regulation, labor 

legislation, work, employee, employer. 
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