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ВСТУП 

 

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 
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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 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 
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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», 
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«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: 

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 
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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 сфері регулювання трудового договору згідно з 
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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 
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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; 

– 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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРУ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

 

1.1 Поняття, сутність та ознаки трудового договору 

 

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 прав 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 – важливі передумови для приведення у відповідність до 

європейських та міжнародних стандартів 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 до трудового законодавства, які диктуються 

політичними інтересами, 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 логічним і послідовним шляхом – від 

дослідження та переосмислення теоретичної бази інститутів трудового 

права, перегляду та зміни застарілого і неефективно діючого масиву 
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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. 

Правовий інститут трудового договору займає чільне місце в процесі 

здійснення громадянами права на працю, будучи 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 економічних умов; довготривалим прийняттям 

нового Трудового кодексу, який має закріпити якісно оновлене поняття 

трудового договору. Відтак існує нагальна потреба у детальному 

теоретичному вивченні існуючих правових позицій шляхом аналізу праць 

вчених щодо науково-теоретичних та практичних проблем трудового 

договору і виведення авторського визначення та сутнісних ознак даного 

поняття, оскільки саме з розвитком договірної форми праці пов’язано 

практичне вираження принципів правової, демократичної, соціальної 

держави. 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, Н.Г. Алєксандров, Б.К. Бегичев, 

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

К.Н. Гусов, С.Ю. Головіна, В.М. Догадов, В.І. Курілов, Р.З. Лівшиць, 

А.М. Лушніков, М.В. Лушнікова, В.В. Лазор, П.Д. Пилипенко, 
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В.І. Нікітинський, В.І. Прокопенко, Ю.П. Орловський, А.С. Пашков, 

А.І. Ставцева, К.Л. Уржинський, С.О. Сільченко, А.А. Фатуєв, Е.Б. Хохлов, 

Н.М. Хуторян 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. 

Вперше на науковому рівні трудовий договір як правовий інститут 

був виділений у працях німецького вченого Ф. Лотмара [1], а його ідеї – 

доповнені та розвинені у працях відомого російського науковця Л.С. Таля 

[2]. Активний розвиток суспільних відносин, пов’язаний із поширенням 

капіталізму та бурхливим розвитком промисловості в Європі на початку ХХ 

ст., спонукав вчених-юристів звернути увагу на розробку теоретичної бази і 

вирішення проблемних питань у закріпленні відносин найму шляхом 

укладення договорів (угод) між роботодавцем та працівником. При 

формулюванні понять увага перш за все акцентувалась на правовому статусі 

сторін трудового договору, зокрема захисті робітника від незаконних дій 

роботодавця, який мав практично необмежені права. Виділення трудового 

права як окремої галузі права та його подальший розвиток поступово 

змістив характер досліджень до вивчення всього комплексу суспільних 

відносин, які регламентуються правовими нормами у сфері найманої праці. 

У класичних працях Л.С. Таля трудовий договір визначається як 

договірний тип документа, сутність якого в тому, що одна особа 

(найманець) обіцяє за винагороду надати свою робочу силу в якості 

несамостійного працівника (робітника, службовця або учня) на певний або 

невизначений строк на підприємстві або в господарстві наймача, при цьому 

приймає на себе зобов’язання підкорятися (наскільки це випливає зі змісту 

й мети договору) хазяйській владі роботодавця. Потреба в чужій праці 

виражається через трудовий договір двома шляхами: або робота 

здійснюється працівником у вигляді власної господарської діяльності, 

відособленої від діяльності роботодавця (підприємницька праця), або 
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роботодавець має узаконене право розпоряджатися трудовими резервами 

робітників як знаряддям на власний розсуд (службова праця). Функції, які 

виконує найманий працівник в економічному розумінні, є діяльністю, що 

служить роботодавцю, але здійснюється через працівника [3, с. 84]. 

Трудовий договір виступає правовою формою пристосування робочої 

сили працівника до цілей, які ставить перед ним роботодавець. У визначенні 

чітко окреслюється суб’єктний склад: наймач, який висуває за власним 

бажанням вимоги до найманих працівників відповідно до поставлених ним 

задач, може розпоряджатися робітниками в силу свого соціального 

становища; найманий працівник, що за визначену оплату на певний 

проміжок часу бере на себе обов’язок виконання завдань, тим самим 

розпоряджається своєю робочою силою як невідчужуваною категорією. 

Визначення та формулювання договірного характеру найманої праці, 

виділення поняття трудового договору як самостійного типу угоди між 

суб’єктами трудових відносин дало змогу подальшого розвитку та 

вдосконалення розуміння поняття трудового договору як правового 

інституту.  

На думку М.І. Іншина, трудовий договір – первісна юридична форма 

впорядкування виробничого процесу, оскільки за його допомогою 

визначається місце, де буде працювати працівник, його трудова функція у 

роботодавця, час, впродовж якого триватимуть виробничі зв’язки, та 

соціальні результати, що будуть отримані працівником та роботодавцем. 

Трудовий договір – єдине поняття, яке уособлює усі складові правовідносин 

щодо застосування робочої сили, та основний правовий засіб, шляхом 

правової регламентації якого трудові права працівників реалізовуються на 

практиці. Будучи юридичною базою для існування трудових відносин, 

трудовий договір сприяє реалізації цілого комплексу трудових прав 

працівника [4, с. 403].  

Визначення підкреслює виключну базовість поняття «трудовий 

договір» для врегулювання зв’язків між власником і найманим працівником 



17 

 

у контексті визначення ключових умов їх взаємної діяльності в межах 

здійснення трудових функцій. Увага акцентується на категорії 

«упорядкування відносин» як практичній реалізації юридичного факту 

встановлення трудових зв’язків та прав на здійснення трудової діяльності, а 

також на специфіці отриманих результатів, що визначають соціальну 

сутність праці як суспільної категорії. Трудовий договір визначається 

підґрунтям здійснення відносин у сфері найманої праці та виступає основою 

захисту трудових прав працівника, що характеризують його правову силу. 

Трудові правовідносини є такими, що діють між суб’єктами протягом 

чинності трудового договору, відображаючи взаємозв’язок прав і обов’язків 

сторін. 

У працях К.Н. Гусова також відзначається багатоплановість значення 

поняття трудового договору для правознавства як науки, юридичної 

практики та вираження у закріплених законодавством нормах права. 

Трудовий договір, за твердженням К.Н Гусова, по-перше, є найважливішим 

інститутом трудового права, що займає головне місце в його системі і 

кодифікаційних актах – кодексах законів про працю. По-друге, трудовий 

договір виступає важливою гарантією права на працю, вибору виду 

зайнятості та вільного розпорядження можливостями людини у сфері 

трудової діяльності. По-третє, трудовий договір являє собою своєрідний 

юридичний місток між правовідносинами працевлаштування і трудовими 

правовідносинами. Його укладення означає припинення правовідносин 

працевлаштування, оскільки мета працевлаштування досягнута [5, с. 47]. 

По-четверте, словосполучення «трудовий договір» вживається в юридичній 

науці і практиці як передумова, необхідна для застосування до працівника 

норм трудового законодавства. По-п’яте, трудовий договір виступає в ролі 

головної юридичної підстави виникнення трудових правовідносин, 

трудових прав і обов’язків. Виходячи з цього, трудовий договір може 

виступати як єдиний юридичний факт або у поєднанні з будь-якими іншими 

юридичними фактами: актом обрання, актом призначення тощо [6, с. 20-24]. 
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Можна частково погодитися із таким визначенням, оскільки деякі 

його аспекти є доволі суперечливими. З одного боку, науковець підкреслює 

багатовекторність значення трудового договору як ключового інституту 

трудового права, який регулює гарантії права на працю, є підставою 

виникнення прав та обов’язків та застосування норм трудового 

законодавства до найманого працівника, виступає запорукою 

розпорядження особою своїми трудовими резервами на ринку праці, однак, 

з іншого боку, укладення трудового договору не є визначальною підставою 

для припинення відносин працевлаштування, оскільки визначення трудовим 

договором категорії випробувального строку не дає можливості чітко 

встановити, чи буде особа прийнята на роботу після закінчення певного 

періоду, в ході якого потенціальний працівник перевіряється на предмет 

придатності до виконання тих чи інших вимог, що ставляться до обраного 

ним роду діяльності. Таким чином, перехід від відносин працевлаштування 

як певного триваючого процесу до власне трудових відносин, умови і 

порядок яких і закріплюються у трудовому договорі, залежить не від факту 

укладення договору, а від рішення суб’єктів трудових взаємозв’язків. 

О.В. Сгібнєва визначає трудовий договір як необхідну підставу 

виникнення трудових правовідносин, який може бути або самостійним 

правоутворюючим фактом, необхідним для виникнення трудових 

правовідносин, або обов’язковим елементом їх складного юридичного 

змісту. У другому випадку для виникнення трудових правовідносин, крім 

укладення працівником і роботодавцем трудового договору, потрібне ще 

обрання (призначення) на посаду, обрання за конкурсом на заміщення 

відповідної посади, призначення на посаду тощо. На думку О.В. Сгібневої, 

трудовий договір не містить в собі норм права, проте виступає як джерело 

суб’єктивних прав і обов’язків найманого працівника та роботодавця, яке 

визначає істотні умови трудового відношення, тим самим їх виражаючи [7, 

с. 10]. 
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Науковцем підкреслено основоположне значення трудового договору 

як факту, що зумовлює виникнення трудових правовідносин та наповнення 

їх змістом. Встановлення істотних умов договору породжує комплекс 

взаємних обов’язкових дій наймача і робітника, що зумовлюють їх 

подальшу поведінку у трудових відносинах. Окремі умови, які необхідні 

для отримання певної посади (обрання за конкурсом, певний порядок 

призначення), є частиною юридичного змісту трудових правовідносин. 

Маючи в собі окремі ознаки нормативності як правоутворюючого акта, що 

виражає сформульовані сторонами дії з метою визначеного виду суспільних 

відносин, трудовий договір виступає практичним вираженням правових 

норм. 

З точки зору М.Г. Столбова, трудовий договір – дійсний локальний 

нормативний документ, положення якого можуть бути покладені в основу 

судового рішення [8, с. 80]. 

Локальність трудового договору як нормативно-правового акта 

полягає у його прийнятті безпосередньо власником підприємства, установи, 

організації за погодженням із трудовим колективом (працівником), 

профспілковим комітетом з урахуванням умов праці, специфіки 

виконуваної трудової діяльності.  

Трудовий договір, за визначенням В.А. Андронової, є універсальним 

юридичним фактом у трудовому праві, бо на його підставі виникають не 

тільки індивідуальні трудові правовідносини, а й окремі види колективних 

правовідносин (серед яких участь працівників в управлінні організацією) [9, 

с. 16]. 

Розширення сфери локального правового забезпечення шляхом 

прийняття колективних договорів надає категорії трудового договору 

значення того базису, на основі якого здійснюється правове регулювання 

діяльності сукупності працівників в межах одного підприємства (установи, 

організації) як результат конкретизації правових норм у сфері трудової 

діяльності. 
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С. П. Маврин та Є.Б. Хохлов визначають трудовий договір як:  

1) інститут трудового права та трудового законодавства;  

2) юридичний факт, що породжує трудові правовідносини;  

3) джерело суб’єктивного трудового права;  

4) юридичну модель трудових відносин. Однак при цьому вони 

зауважують, що в сучасній науці трудового права варто уникати 

багатозначності в тлумаченні змісту словосполучення «трудовий договір» 

та використовувати цей термін виключно для характеристики юридичного 

факту виникнення договірних зобов’язань, який породжує суспільно-

правові відносини на ринку праці [10, с. 560]. 

Зміст поняття трудового договору тлумачиться науковцями як 

юридична модель трудових відносин та інститут трудового права, який 

функціонує шляхом виникнення юридичних фактів, які, в свою чергу, 

породжують зобов’язання договірного характеру між визначеним колом 

суб’єктів і є суспільно-правовими відносинами у сфері найманої праці. 

Дефініція поняття трудового договору як однієї із визначальних форм, що 

реалізує конституційні права громадян на працю, та як юридичного факту, 

який є причиною зародження трудових та пов’язаних із трудовими відносин 

у сфері найманої праці, що регулюють увесь комплекс поєднаних між 

собою окремих аспектів трудового договору (укладення, перелік, зміст, 

умови, порядок припинення) є важливою для розуміння суті 

досліджуваного явища. 

За визначенням В.С. Венедіктова, трудовий договір – це спосіб 

вираження наміру правосуб’єктного громадянина щодо свого законного 

права на працю. Трудовий договір не породжує юридичних зв’язків, крім 

випадків організованого набору працівників з виплатою грошових коштів, 

однак і це не є причиною виникнення трудових правовідносин, бо 

працівник не почав власне виконання трудової функції і в юридичному 

аспекті ще не може вважатися працівником. Трудові права та обов’язки 

сторін визначаються змістом трудової функції, посадою, а не трудовою 
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угодою і відображаються як в централізованих, так і в локальних 

нормативних актах, посадових інструкціях і вимогах безпосереднього 

керівника на виробництві або в установі [11, c. 78]. 

Трудовий договір визначається як обумовлена згода потенційного 

працівника і наймача на реалізацію працівником своєї трудової функції та 

інших істотних умов трудової діяльності. Слугуючи певним чином як 

визначена законодавством заява про спільні дії, трудовий договір надає 

можливість реалізувати працівнику своє суб’єктивне право на працю, а 

роботодавцю – задовольнити потреби у робочій силі шляхом трудової 

діяльності найманого робітника. Юридична значимість трудового договору 

проявляється після фактичного виникнення трудових правовідносин. 

Кодекс законів про працю України у статті 21 визначає трудовий 

договір як угоду 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 

підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник 

підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи 

фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і 

забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені 

законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін [12]. 

Дане визначення повною мірою не відображає сучасні характеристики 

та змістовні ознаки досліджуваного правового явища, тому поняття 

«трудовий договір» формулюємо як нормативно визначену угоду, 

врегульовану 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, що 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 
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сторонами порядок взаємної поведінки та особливостей здійснення трудової 

(для працівника) і забезпечувальної (для роботодавця) функцій у процесі 

діяльності у сфері найманої праці. 

На думку О.М. Потопахіної, у працях науковців Західної Європи 

сутність трудового договору виражається передусім в прийнятті 

працівником зобов’язань трудитися на визначеного наймача в обмін на 

виплату роботодавцем встановленої оплати (заробітної плати) при наявності 

юридичної залежності [13, с. 294]. 

Зазначене тлумачення змісту трудового договору дещо звужує 

розуміння даного поняття, оскільки зводить його до спрощеної схеми – 

наймач виконує функції контролю та виплачує заробітну плату, а робітник – 

підкоряється та надає можливість користуватися своєю робочою силою. 

Такий відокремлений підхід до розуміння обумовлений специфікою 

трудового регулювання найманої праці на Заході, коли умови здійснення 

трудових функцій, соціальні гарантії та пільги встановлюються державою, а 

угода між роботодавцем та працівником лише закріплює їх фактичне 

існування. 

В.І. Щербина тлумачить сутність трудового договору як визначений 

правом засіб поєднання інтересів того, хто прагне заробляти на життя в 

умовах колективно організованої форми праці (трудящого) та того, хто 

використовує потребу людини працювати (роботодавця), а також як 

первинну юридичну форму упорядкування процесу виробництва, за 

допомогою якої визначатимуться основні умови трудової взаємодії (місце 

роботи, власне характер виконуваних працівником дій, їх час та соціальні і 

виробничі результати сумісної діяльності наймача та найманого робітника) 

[14, с. 117; 15, с. 113]. 

Визначення сутності трудового договору як способу взаємодії 

інтересів роботодавця і працівника, на наш погляд, недоцільно 

характеризувати як об’єднання інтересів, оскільки інтереси сторін 

трудового договору не цілком поєднані, вони виражають в межах укладеної 
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угоди окремі напрями діяльності, які мають виключне значення для 

виконання трудових завдань найманим працівником та використання 

результатів такої діяльності роботодавцем. Колективна організація форми 

праці не може при цьому виступати визначальною ознакою, так як трудовий 

договір може укладатися з використанням персоніфікованого підходу до 

розподілу трудових функцій та завдань робітників відповідно до критеріїв і 

умов здійснення діяльності виробництва, установи, організації, порядку 

ведення обліку роботи, кваліфікації, соціального стану робітника тощо.  

Трудовий договір за своїм змістом, у формулюванні Л.П. Грузінової, є 

основним способом реалізації права людини і громадянина на працю, 

можливості вільного вибору виду трудової діяльності як заняття для 

здійснення закріплених конституційних гарантій [16, с. 136]. 

Із даним трактуванням можна погодитися лише частково, оскільки 

прийняття особою рішення здійснювати трудову діяльність, 

використовуючи для цього свою кваліфікацію як набір сутнісних та якісних 

ознак, що визначають можливість виконувати ті чи інші дії, не є власне 

трудовим договором як угодою між сторонами, а являє собою лише 

одноосібне рішення, право на яке хоч і закріплене у Конституції, але до 

формального підтвердження укладенням угоди між потенційним 

працівником і роботодавцем не має юридичного значення. Трудовий 

договір юридично закріплює факт уже реалізованої можливості діяльності 

та визначає умови її здійснення. 

Сутністю трудового договору є укладення двосторонньої угоди як 

добровільного вираження намірів про здійснення трудової діяльності 

працівником щодо виконання ним визначених завдань у сфері праці за 

спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначеною та погодженою 

сторонами. Договірна форма встановлення регуляції здійснення трудових 

функції означає взаємоузгодженість дій сторін трудового договору. 

Важливим при дослідженні сутності поняття трудового договору є 

з’ясування питання ознак, які відрізняють його від цивільно-правового 
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договору, інших форм угод. Особливе значення в даному випадку 

набувають положення, закріплені у Рекомендації МОП про трудові 

правовідносини від 15.06.2006 № 198, що визначає взаємозалежний вплив 

суб’єктів правовідносин у сфері трудової діяльності. Головними з них є 

наступні: 

 робота виконується відповідно до вказівок і під контролем 

роботодавця; 

 інтеграція працівника в організаційну структуру підприємства; 

 виконання робочих завдань для забезпечення інтересів власника; 

 робота виконується особисто працівником відповідно до 

узгодженого графіка або на робочому місці, що вказується або узгоджується 

сторонами;  

 має певну встановлену тривалість; 

 характеризується періодичною виплатою винагороди 

працівникові; 

 роботодавець несе певні фінансові ризики та забезпечує 

працівнику здійснення трудової діяльності шляхом надання інструментів, 

матеріалів, а також соціального забезпечення працівника [17]. 

Рекомендації МОП окреслюють широких спектр ознак, характерних 

для трудових правовідносин та, відповідно, для трудових договорів як їх 

правового вираження, ключовими з них є розкриття через особливості 

взаємодії роботодавця і працівника їх взаємної підпорядкованості та 

взаємозалежності: працівник бере на себе обов’язки виконувати робочі 

завдання у встановлений проміжок часу, під контролем роботодавця та 

відповідно до його вказівок за винагороду, надаючи таким чином у 

розпорядження власника свої трудові ресурси, а роботодавець зобов’язаний 

забезпечити працівникові умови для здійснення трудової діяльності, 

надавши для цього встановлені виробничою необхідністю речі, приладдя, 

механізми тощо. 
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С.І. Войтинським було виділено такі ознаки трудового договору:  

1) несамостійність характеру праці, яка надається наймачу для 

розпорядження;  

2) надання робочої сили, а не здійснення визначеної роботи; 

 3) встановлення оплати не менше встановленого мінімуму;  

4) забезпечення встановлених умов праці для виконання трудової 

функції; 

 5) умови договору не можуть погіршувати становище працівника 

порівняно з нормами законодавства, КЗпП, трудового розпорядку;  

6) законність умов договору [18, с. 27].  

За визначенням вченого, трудовий договір виступає формою, що 

встановлює організацію використання праці для громадян, а його основні 

умови покликані забезпечити комфортність та взаємовигідність такої 

діяльності на засадах добровільності, оплачуваності і надання робочих 

ресурсів для використання на потребу наймача. 

За О.С. Пашковим, трудовий договір характеризується трьома 

ознаками:  

1) предметною (виконання роботи відповідно до посади, професії, 

кваліфікації); 

 2) організаційною (робітник має виконувати внутрішній розпорядок 

підприємства); 

 3) майновою (оплата здійснюється за заздалегідь встановленими 

тарифами, окладами та у визначеній формі) [19, с. 183]. 

Сукупність вищезазначених ознак складає узагальнену 

характеристику здійснення трудової діяльності шляхом прийняття 

трудового договору, не враховуючи при цьому зобов’язання наймача брати 

участь у фінансуванні соціального страхування працівника та забезпечення 

йому безпечних умов діяльності. 

М.О. Міщук особливості трудового договору визначає як:  
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1) головну правову форму залучення працівників до сфери праці, 

розподілу, закріплення та раціонального використання трудових ресурсів 

України;  

2) передумову виникнення для його сторін трудових прав і обов’язків, 

передбачених іншими інститутами трудового права (робочого часу, часу 

відпочинку, оплати праці тощо); 

 3) підставу включення працівника в трудовий колектив і правову 

форму включення працівника в суспільну кооперацію праці;  

4) охоронну діяльність, спрямовану на захист працівника від 

шкідливих умов праці, його честі і гідності у трудовій діяльності [20, с. 22]. 

Сукупність ознак, яку надав М.О. Міщук, повною мірою виражає 

особливості трудового договору та його правостворюючу, інтегруючу, 

зобов’язальну та охоронну функції. Можна додати ще правореалізуючий 

напрям діяльності трудового договору як спосіб надання практичного 

виразу закріплених гарантій реалізації права на використання праці у формі 

укладення угоди між роботодавцем та працівником. 

Таким чином, особливості трудового договору мають виражати його 

характерні риси, що визначають напрями функціонування трудового 

договору як правового інституту. 

Перша особливість трудового договору полягає у тому, що його 

предметом є особисте здійснення працівником діяльності, обумовленої 

трудовими функціями. 

У науковій літературі висловлюється твердження, відповідно до якого 

предметом трудового договору потрібно вважати робочу силу конкретно 

визначеної людини. Поняття робочої сили визначається при цьому як певне 

поєднання духовних і фізичних здібностей людини, які вона використовує у 

процесі трудової діяльності. Будучи певною мірою товаром, який робітник 

пропонує для тимчасового використання власнику, робоча сила є 

невіддільною від особистості людини та керується нею. Виходячи з цього, 
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трудовий договір можна вважати договором купівлі-продажу робочої сили з 

економічної точки зоту, а з юридичної – договором про найм праці [21, с. 8]. 

Однак таке тлумачення предмета трудового договору є частково 

помилковим. Працівник і наймач укладають трудовий договір для 

виконання працівником визначених та врегульованих основними умовами 

договору дій, що мають значення для здійснення взаємно погоджених 

трудових функцій відповідно до кваліфікації, професії та навичок 

працівника. Таким чином, предметом трудового договору виступає 

практична реалізація вияву працездатності особи у конкретних, визначених 

договором, випадках та формах. Поняття «робоча сила» є більш 

узагальненим виразом можливостей тієї чи іншої особи до виконання тих чи 

інших дій загалом, а не в умовах та на підставах, визначених взаємною 

угодою. Робоча сила виражає психофізіологічний комплекс причин, які 

дають здатність/ здібність/ реальну можливість працівнику виконувати 

конкретні трудові задачі. 

Кодекс законів про працю України (ст. 30) містить пряму вказівку 

щодо виконання працівником дорученої йому роботи особисто і відсутності 

у нього права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, 

передбачених законодавством. Стаття 31 КЗпП акцентує увагу на забороні 

працівнику виконувати, а власнику вимагати від найманого працівника 

виконання роботи, що не передбачена у трудовому договорі [12]. 

Особисте здійснення працівником діяльності, обумовленої трудовими 

функціями та предметом трудового договору, виражається в тому, що 

доручена працівнику робота виконується відповідно до трудових функцій, 

передбачених у договорі, що визначено кваліфікацією, професією та 

посадою, сукупністю навичок. Здійснення трудової діяльності відбувається 

особисто, оскільки працівник не має права передоручити виконання 

передбачених трудовим договором завдань певній іншій особі. Дана ознака 

потребує закріплення у законодавчій дефініції поняття трудового договору, 

оскільки вона виражає ключову характеристику здійснення трудової 
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діяльності шляхом використання трудових функцій саме тим працівником, з 

яким і укладається договір, виконання тих умов і завдань, які стосуються 

саме даного найманого робітника, що дозволить гарантувати його соціальну 

захищеність. 

Неособисте здійснення працівником трудової діяльності нівелює сам 

принцип укладення трудового договору як індивідуалізованої угоди між 

наймачем і робітником. Цивільно-правові договори, на відміну від 

трудового договору, не мають чітко закріпленої вимоги персонального 

виконання певної послуги, що відрізняє правову природу трудового 

договору від іншого виду угод. 

Наступною ознакою трудового договору є підпорядкування сторін 

встановленим умовам-правилам внутрішнього розпорядку, встановлення 

взаємних прав і обов’язків. 

Діяльність найманого робітника згідно з правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, за визначенням М.І. Іншина, передбачає дотримання 

режиму робочого часу, недопущення порушень у процесі трудової 

діяльності, оптимізоване використання часу роботи. Складовим елементом 

дотримання внутрішнього трудового розпорядку є виконання розпоряджень 

керівника (роботодавця, власника) працівником у процесі трудової 

діяльності [22, с. 195].  

У зв’язку з тим, що і трудове законодавство загалом, й інститут 

трудового договору змінюється у контексті реформування суспільно-

економічних відносин, розвитку технічного прогресу, в сучасних умовах 

підпорядкування працівника графіку внутрішнього розпорядку може 

здійснюватися не тільки у прямій формі контролю роботодавця за його 

діяльністю шляхом встановлення організації процесу праці, а і у певних 

нетипових формах трудових відносин працівника і роботодавця, при яких 

працівник може встановлювати собі правила виконання графіка доручених 

завдань, зокрема у процесі надомної праці. В залежності від умов 

здійснення трудової діяльності, особливостей певних трудових обов’язків 



29 

 

виникають випадки, коли неможливо закріпити чіткі правила розпорядку 

трудового дня. За таких обставин у трудовому договорі можуть 

встановлюватися положення про можливість самостійної організації 

працівником процесу здійснення трудових функцій, дотримуючись 

взаємних прав і обов’язків.  

Умови, які якимось чином погіршують положення працівників 

порівняно з чинним законодавством, не можуть бути включені до правил 

внутрішнього розпорядку та визнаються недійсними, таким чином 

встановлюється утвердження принципу законності на рівні локального 

правового регулювання діяльності у сфері найманої праці, підкреслюється її 

соціальне спрямування. 

У цьому сенсі Є.Б. Хохловим було зазначено, що трудовий договір є 

своєрідним соціальним регулятором, тобто утворюючим чинником системи 

економічних відносин, а у правовому плані – фактором, який формує і 

забезпечує правопорядок у трудовій сфері [10]. 

Підпорядкування сторін правилам внутрішнього розпорядку як 

результат встановлених у трудовому договорі взаємних прав та обов’язків 

між роботодавцем та працівником є базисом формування трудової 

поведінки визначених договором суб’єктів, що виражається у виконанні 

умов встановленого режиму робочого часу, періодів відпочинку, виконання 

трудових функцій у певному порядку та відповідним способом, воно 

забезпечує відповідальність за порушення трудової дисципліни, 

встановлення та видачу заробітної плати, сукупність правил корпоративної 

культури. Погоджуючись з умовами, визначеними трудовим договором, 

роботодавець бере на себе зобов’язання виконання зазначених умов та такої 

регламентації здійснення трудової діяльності, яка максимально ефективно 

сприятиме її виконанню та підвищенню продуктивності. Працівник, 

приймаючи умови трудового договору, виражає своє відповідальне 

ставлення до передбачених у договорі прав і обов’язків в процесі 

фактичного здійснення ним визначеного процесу праці. 
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Третьою ознакою трудового договору є отримання працівником 

оплати за виконану роботу у визначеному розмірі та у встановлений 

час. 

Серед основних елементів змісту трудового договору стаття 21 КЗпП 

України називає обов’язок роботодавця платити працівникові заробітну 

плату. Її розмір визначається складністю та умовами виконуваної роботи, 

професійно-діловими якостями найманого робітника, результатами його 

праці та господарської діяльності підприємства [12].  

За визначенням П.Д. Пилипенка, заробітна плата – це така винагорода 

за працю, розмір якої визначається наперед встановленими нормами і 

розцінками. Трудовий договір обов’язково містить положення про систему 

заробітної плати працівника. При цьому можуть встановлюватися виробничі 

норми, які зобов’язаний виконувати працівник для того, щоб мати право на 

отримання заробітної плати у встановленому розмірі [23, с. 322; 24, с. 17].  

Гарантованість характеру заробітної плати, закріплена у законодавстві 

та трудовому договорі, покладає на роботодавця обов’язок провести 

виплату обумовлених договором сум, якщо працівник виконав необхідні 

умови. Заробітна плата повинна регулярно виплачуватися у строки та в 

розмірах, встановлених у трудовому договорі [25, с. 226]. Розмір її не може 

бути нижчим за визначений законом мінімальний розмір оплати праці. 

Заробітна плата виплачується систематично за виконану роботу, а 

винагорода за цивільно-правовими договорами являє собою ціну 

уречевленого результату праці, який оплачується, як правило, одноразово 

[26, с. 142; 27, с. 112; 28, с. 86]. Інакше кажучи, заробітна плата є оплатою 

витрат живої праці у процесі суспільного виробництва, а винагорода за 

цивільно-правовими договорами – це оплата кінцевих результатів праці [23, 

с. 323]. Оплата праці має певну правову організацію, для неї державою 

встановлено визначений мінімум, нижче якого оплата здійснюватися не 

може. 
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М.Д. Бойко характеризує оплату праці як природний наслідок 

суспільного виробництва, що встановлює правовий механізм поділу 

продукту праці між роботодавцем та працівником, та будучи ознакою 

трудового договору, нормативно визначає порядок розподілення 

винагороди відповідно до кількості чи величини праці, яка витрачена 

працівником у процесі виробництва, що має заохотити найбільш інтенсивне 

та раціональне використання працівником робочого часу [29, c. 187-189]. 

Розмір заробітної плати як основне джерело доходу працівника та 

результат здійснення ним трудових функцій у визначених трудовим 

договором межах встановлюється відповідно до умов, вказаних у договорі 

та забезпечених законодавчими актами [30, с. 180]. Праця вищої 

кваліфікації відповідно вище оплачується [31, с. 74], шкідливі та небезпечні 

для здоров’я умови здійснення трудової діяльності передбачають додаткову 

оплату [32, с. 17], що має стимулювати працівників до підвищення 

кваліфікації виконання трудових обов’язків, визначених трудовим 

договором [33, с. 124], відображати складність і професійність якостей 

працівника та, водночас, соціальну спрямованість держави на 

законодавчому, а роботодавця на локальному рівні правового регулювання 

відносин у сфері найманої праці. 

Трудовий договір як правовий інститут є основним у системі 

трудового права, будучи, у той же час, формою залучення осіб до праці, 

результатом свідомого вибору працівником певної визначеної трудової 

діяльності, що гарантується конституційними правами, та вираженням 

юридичного підтвердження наміру роботодавця взяти на себе права і 

обов’язки щодо конкретного працівника.  

Необхідність вдосконалення правового поняття та суті трудового 

договору, виокремлення його ключових ознак та їх законодавчого 

закріплення у новому Трудовому кодексі України пов’язано з розвитком 

суспільно-економічних відносин в державі, гострою необхідністю 

докорінного реформування ключових інститутів трудового права та їх 
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понятійно-категоріального апарату відповідно до умов сучасного 

здійснення відносин у сфері найманої праці, підвищення значення 

індивідуального договірного регулювання в процесі найманої праці, 

виникнення нових форм трудових правовідносин, що передбачають 

підвищений рівень контролю за дотриманням прав і свобод працівників та 

забезпечення відповідальності роботодавця за порушення трудового 

законодавства.  

Повільні темпи економічного зростання, стала економічна та 

політична криза в Україні, підвищення рівня інфляції та безробіття, 

застарілість та недосконалість нормативно-правових актів у сфері 

регулювання найманої праці, відсутність реального притягнення до 

відповідальності за недотримання вимог трудового законодавства сприяє 

поширенню випадків невиконання роботодавцями зобов’язань щодо 

укладення та реалізації трудових договорів, їх формальному виконанню або 

закріпленню у трудових договорах таких умов, що погіршують та 

обмежують правове становище працівника. Зміна існуючої ситуації 

можлива за умови реформування системи трудового законодавства та 

вдосконалення правового регулювання інституту трудового договору. 

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, 
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стимулює інтерес до якісного виконання трудових обов’язків, що, в свою 

чергу, сприяє позитивній економічній динаміці від локального рівня 

виробництва до загальнодержавних темпів зростання економіки. 

 

 

1.2 Генезис розвитку правового регулювання трудового договору 

 

Актуальність дослідження генезису розвитку правового регулювання 

трудового договору зумовлена вдосконаленням правових норм із 

врахуванням історичних особливостей на певних етапах розвитку відносин 

трудового характеру. Процес дослідження за допомогою історико-

правового методу завжди був актуальним та має важливе значення для 

ґрунтовного аналізу нинішнього стану правового регулювання трудового 

договору. При характеристиці розвитку трудового договору варто 

враховувати історичний аспект, тобто проаналізувати у часовому вимірі 

зміни, що відбувались у правовому регулюванні. Щоб зрозуміти та оцінити 

важливість всіх дій для досягнення відповідного результату шляхом 

використання історичного досвіду, слід розглянути та надати висновки з 

даного питання.  

Звичайно, без врахування генезису розвитку правового регулювання 

трудового договору усвідомлення даного виду регулювання є неможливим. 

Потрібно мати на увазі, що упродовж значного часового проміжку в історії 

нашої країни, залежно від економічних умов життя людського суспільства, а 

також політичних і правових чинників по-різному розвивалось регулювання 

правового характеру трудового договору. В свою чергу, історико-правові 

дослідження обґрунтовуватимуть доцільність удосконалення правового 

регулювання трудового договору відповідно до європейських стандартів, 

які є загальновизнаними. 

Дане дослідження сприятиме найбільш конструктивному вивченню 

правового регулювання трудового договору, а також на основі вказаного 
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дослідження надасть змогу розглянути та проаналізувати досвід 

позитивного спрямування для покращення функціональної складової 

регулювання трудових правовідносин у даний час. Дослідження генезису 

розвитку правового регулювання трудового договору дасть змогу виявити 

основні причини та передумови його виникнення на теренах України. 

Ретроспективний аналіз правового регулювання трудового договору надасть 

можливість визначити позитивне і негативне в практиці його застосування, 

обґрунтувати проблеми, які відігравали важливе значення на історичних 

етапах розвитку регулювання цього договору.  

Дослідженню історичного розвитку правового регулювання трудового 

договору було присвячено багато праць вчених. Серед науковців, які 

займались вивченням даної проблематики, уваги заслуговують такі вчені: 

Н.Г. Алєксандров, А.К. Безіна, Е.Н. Боднаренко, Л.Ю.Бугров, Н.Б. Болотіна, 

П.А Бущенко, І.С. Войтинський, С.Ю. Головіна, К.Н. Гусов, І.В. Зуб, 

В.І. Курілов, Р.З. Лівшиць, А.М. Лушніков, В.В. Лазор, П.Д. Пилипенко, 

В.І. Нікітинський, Ю.П. Орловський, А.С. Пашков, А.Е. Пашерстник, 

А.І. Ставцева, С.О. Сільченко, Л.С. Таль, В.Н. Толкунова, Е.Б. Хохлов та 

інші. 

В умовах сьогодення трудовий договір має бути важливим 

інструментом соціального захисту найманих працівників, таким чином, 

вироблення науково обґрунтованих практичних рекомендацій щодо 

подальшого вдосконалення законодавства України про працю, формування 

змісту трудових договорів з дотриманням основних договірних принципів є 

важливими й актуальними в контексті історичного розвитку договірних 

відносин між суб’єктами трудового права [34, с. 3]. Тому розкриття 

правового регулювання трудового договору через призму історичного 

розвитку є необхідною складовою усвідомлення важливості договірного 

регулювання праці. 

Питання регулювання трудового договору викликало увагу протягом 

всього історичного періоду розвитку трудових відносин. Важливим є 
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розгляд етапів історичного розвитку правового регулювання трудового 

договору серед тих, які запропоновані в науково-правовій літературі. Одним 

із дослідників, які пропонують періодизацію етапів розвитку регулювання 

трудового договору, є С.А. Соболєв. Вчений запропонував розглядати такі 

чотири періоди становлення трудового договору: 

 перший період: початок XII століття – XVIІI століття;  

 другий період: XVIII – початок XX століття;  

 третій період: приблизно з 1917 року до другої половини 80-х 

років ХХ ст.;  

 четвертий період: починається приблизно з 1990 року і не 

припиняє свій розвиток у даний час [35, с. 27]. Кожен представлений період 

досліджується з урахуванням ряду критеріїв, зміст яких в різні періоди 

змінюється, дозволяючи виділити особливі риси кожного періоду. 

Періодизація обумовлена економічним розвитком держави, домінуючою 

формою власності. У вказаній періодизації можна відзначити як позитивні, 

так і негативні моменти. Усі визначені вченим періоди мають у своїй основі 

конкретні історичні етапи, у кожному з яких відбувалися зміни, які мали 

вплив на регулювання трудового договору. Вчений приділяє значну увагу 

трудовому договору, починаючи з XII століття, що є не зовсім доречним з 

точки зору основ, які були закладені в більш ранні історичні періоди. 

Є.С. Батусова розглядає розвиток правового регулювання трудових 

договорів, виходячи з наявності загальних і особливих ознак, а саме: 

 дореволюційний (з XII століття до 1917 р.). У той час 

формувалися норми про можливість дострокового розірвання строкового 

договору найму, можливості зміни умов оплати праці в період дії трудового 

договору, а також норми, що встановлювали мінімальний і максимальний 

термін договору найму праці. У XIX столітті норми про наймання праці 

містилися в декількох правових актах Російської імперії. Згодом норми про 

працю в промисловості були зведені в єдиний акт – Статут про промислову 
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працю 1913 році, який включав в себе і положення про трудовий договір 

[36, с. 13]; 

 радянський (з 1917 р. по 1991 р.). Зміст правового регулювання 

трудового договору набув нових рис у порівнянні з попереднім періодом; 

 сучасний (з 1992 р. по теперішній час). Сучасний період 

розвитку трудового договору розпочався 1992 року і триває по теперішній 

час. З переліку підстав укладення трудового договору було виділено 

виконання певної роботи, що також передбачає укладення трудового 

договору на певний строк [37, с. 15]. Представлений історичний поділ 

передбачає регулювання договірних відносин між суб’єктами трудового 

права Росії, але так як українські землі тривалий час знаходилися під 

владою цієї країни, більшість норм трудового договору є схожими. У даній 

класифікації історичних етапів виділено тільки три, що не може в повній 

мірі розкрити зміст правового регулювання трудового договору. 

На думку Л.Ю. Бугрова, доцільно виділяти такі основні етапи:  

а) становлення трудового договору – договір locatio conductio в 

римському праві;  

б) XIІ ст. і початок XVI – редакція Руської Правди про холопства, а 

також юридичне відображення праці у Псковській судній грамоті і 

Судебнику 1497 року;  

в) XIX ст. і початок XX ст. – перші Кодекси законів про працю, які 

передбачали юридичні способи залучення осіб до праці в якості робітників і 

службовців. Кодифікація радянського трудового права на початку 70-х 

років XX ст. у частині питань трудового договору;  

г) сучасні правові норми регулювання трудового договору [38]. Дана 

періодизація не досить чітко розкриває важливість трудового договору та 

його регулювання, виходячи з історичних проміжків часу. Таким чином, 

згідно із поглядами вченого трудовий договір виник у римському праві. 

Дослідник не зазначає конкретних часових рамок кожного із періодів, що не 
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дає змоги визначити початок і кінець кожного з періодів та потребує 

доповнення в аспекті встановлення чітких проміжків часу тривалості 

кожного із періодів. У періодизації Л.Ю. Бугрова трудовий договір розкрито 

через найбільш стародавній період розвитку трудових відносин та 

представлено етапи сучасності. 

Т.В. Гусліста виділяє такі етапи розвитку законодавства трудового 

договору: 

1)  з XII ст. до XVII ст. – переважають норми, направлені на 

визначення строку трудового договору, що укладався на визначений час чи 

передбачав певне виконання роботи; 

2) з XVIII ст. до початку XX ст. – договір про найм розглядався як 

договір передачі одним контрагентом іншому відомої майнової цінності у 

тимчасове користування за певну винагороду; 

3) з 1917 року до 1950-х років – положення про трудовий договір 

закріплювались в Кодексі законів про працю 1922 року; 

4) з 1950-х років до 1990 років – в цей період більшість 

працівників працювали згідно з трудовим договором, який укладався на 

невизначений термін; 

5) з 1990 років до прийняття і вступу в силу Трудового кодексу 

Російської Федерації [39, с. 9]. Дослідниця досить структурно виділила 

етапи, за якими можливо прослідкувати регулювання трудового договору. 

Дана періодизація є актуальною для українських реалій за виключенням 

останнього етапу, в якому вже йде розгляд нинішнього стану трудового 

договору в Російській Федерації. Вчена спирається на значущі моменти 

нормативно-правової регламентації трудового договору на українських 

територіях, які до проголошення незалежності нашої країни в 1991 році 

належали до складу Російської імперії та СРСР. 

Отже, розглянувши всі попередні історико-правові дослідження 

вчених щодо правового регулювання трудового договору, можна визначити 

загальну тенденцію, яка склалася в даному напрямі. Характерною 
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особливістю всіх періодизацій вчених є те, що перші етапи їх досліджень 

представлені як загальносвітові тенденції становлення трудового договору в 

більш давні часи, що є передумовою його поширення на інших територіях 

світу, в тому числі й на українських землях.  

У свою чергу, пропонуємо класифікацію етапів розвитку правового 

регулювання трудового договору, враховуючи погляди вчених та аналіз 

наявного історичного матеріалу з даного питання. Детально 

проаналізувавши позиції науковців щодо періодизації етапів розвитку 

правового регулювання трудового договору, пропонуємо авторську 

періодизацію історичних періодів його становлення й розвитку: 

 перший етап: до ХІІ ст. – зародження регулювання трудових 

відносин трудовим договором; 

 другий етап: з ХІІ до ХVІІІ ст. – формування правових 

особливостей трудового договору; 

 третій етап: XVIІI–XVIII ст.ст. – закріплення правових норм в 

актах законодавства країн європейського континенту у сфері регулювання 

трудового договору; 

 четвертий етап: з XVIII ст. до XIX ст.; 

 п’ятий етап: з 1970 років – новітній період – законодавче 

відображення в Кодексах законів про працю норм трудових правовідносин 

між суб’єктам трудового права. 

Перший етап: до ХІІ ст. – зародження регулювання трудових 

відносин трудовим договором. Договір найму праці має багатовікову 

історію. Наймана праця застосовувалася вже в античному суспільстві, 

причому в Римі вона отримала класичне правове оформлення як предмет 

договірного регулювання [40, с. 23]. Договірне регулювання трудових 

відносин має значну історію свого розвитку, регулювання трудових 

зобов’язань здійснювалося згідно з нормами цивільного права.  
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Національне римське право поширювалося тільки на римських 

громадян, a jus gentium – право народів – охороняло майнові інтереси всього 

римського населення. Цивільне право того часу визнавало тільки 

зобов’язання, що виникають з деліктів та відносило до підстав зобов’язання 

та договори. Однією з підстав був договір найму, locatio conductio operarum, 

за умовами якого одна особа – locator – віддає в розпорядження іншої особи 

– conductor – свою працю за винагороду. Але юридичний договір 

передбачає угоду правосуб’єктності осіб [41, с. 84]. Тому договір найму в 

римському праві – locatio conductio – об’єднував наймання людей і 

наймання речей, не виділяючи їх в окремі види договорів і використовуючи 

в обох випадках одні й ті ж складові елементи, а саме: працю, плату, термін.  

Згідно з нормами римського права виділяли такі різновиди договору 

найму: locatio conductio operarum, за яким праця однієї особи передавалась 

іншій особі за винагороду, і locatio conductio operis, який відрізнявся від 

першого тим, що іншій особі передавалась не праця взагалі, а кількість 

праці. У першому випадку це був майбутній договір найму, у другому – 

підряду [42, с. 459]. Договір найму (locatio conductio operarum) передбачав 

також встановлення плати за найману працю. У договорах виділялись 

елементи істотного та випадкового характеру, що становили структуру 

договірних зобов’язань. Істотними елементами вважалась угода сторін, 

об’єкт договору і підстава, а до випадкових відносили термін, спосіб 

виконання, предметом договору були певні моральні вимоги. Таким чином, 

уже римляни виявили дві найважливіших ознаки договору найму – 

несамостійність працівника і особисте виконання роботи. У цьому 

історичному періоді були відсутні вимоги спеціального характеру, які б 

передбачали форми згоди сторін при укладенні одного із видів договорів 

найму.  

Римські джерела передбачали і підстави недійсності договору. Він 

визнавався недійсним у разі, якщо вихідна угода встановлювала інші 

положення в угоді або якщо договір був укладений під впливом погрози чи 
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обману [42, с. 459]. У силу досконалості юридичних конструкцій римське 

приватне право стало ідеальною основою громадянського права всіх 

наступних цивілізацій. Договір на даному етапі розглядався як засіб 

специфічного характеру, заснований на нормах закону. Римські вчені дали 

визначення поняття договору, передбачили його структуру, розкрили зміст. 

Отже, вже на першому етапі стає зрозумілою значна роль договірних 

відносин, таким чином, виділимо особливості цього етапу: 

 регулювання здійснювалось нормами цивільного права; 

 трудові відносини регулювались договором найму та договором 

підряду; 

 договір найму передбачав встановлення плати за найману 

працю; 

 у договорах було враховано елементи істотного та випадкового 

характеру. 

Другий етап: з ХІІ до ХVІІ ст. – формування правових 

особливостей трудового договору. Розвиток трудового законодавства на 

території нинішньої України відбувався одночасно з формуванням 

давньоруських держав, князівств, імперій. Одним із перших державних 

формувань була Київська Русь, в період існування якої трудові відносини 

знайшли своє відображення за допомогою акта комендації, що надавав 

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

працівник отримував якусь річ чи платню за працю. У період XII ст. – 

першій половині XIII ст. на території князівства діяла система права 

ранньофеодального періоду. Основним джерелами права Київської Русі 

були звичаї, договори Русі з Візантією, княжі закони і головне джерело тих 

часів – Руська Правда. У часи роздробленості Київської Русі (XII-XIII ст.ст.) 

Руська Правда залишалася одним із головних джерел права того часу, однак 

зростає такий клас населення як феодали, які, в свою чергу, 

використовували примусову людську працю і керувалися нормами Руської 
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Правди щодо закупництва [43, с. 207]. У цей період трудові відносини 

передбачали регулювання договором закупництва, згідно з яким працівники 

перетворювались на залежний клас від господарів, а останні, в свою чергу, 

використовували найману працю. Цей акт був певною формою договору, 

що укладався між наймачем та вільною людиною, за яким остання, стаючи 

закупом, зобов’язувалася виконувати в господарстві наймача визначений 

для неї вид роботи протягом установленого строку. Варто зазначити, що 

правова система Київської Русі стала в подальшому фундаментом для 

становлення національної держави, а Руська Правда регулювала соціально-

економiчнi, морaльно-правовi засади держави i стала підґрунтям для 

подальшого розвитку правового регулювання трудового договору. 

До XV століття було поширене повне холопство. Воно відрізнялося 

залежністю холопа не тільки від свого власника, але і від його спадкоємців. 

У Росії, як і на Заході, служіння спочатку розглядалось як відмова від 

вільного стану. Починаючи з XVI століття, виникло служиве холопство, яке 

отримало юридичне закріплення в Уложенні 1649 року, що відрізнялося від 

повного холопства правом того, хто потрапив в кабалу, відкупитися від неї 

сплатою боргу. Сутність та мета угоди передбачала найм праці, а саме 

надання права власнику користувались чужою робочою силою в обмін на 

вигоду матеріального характеру, і потреби в правовому регулюванні вільної 

праці ще не виникало. Спочатку правове опосередкування було направлене 

на впорядкування трудових відносин в окремих галузях промисловості. 

Перша спроба правового регулювання пов’язана з так званими 

«регламентами» і «регулами» – актами, опублікованими 02 вересня 1741 

року. Ними встановлювався певний порядок ведення робіт на суконних 

підприємствах. Певною мірою зазначені акти впорядковували відносини 

фабрикантів і робітників та були спробою створення фабричного 

законодавства [44, с. 11]. Впродовж історичного проміжку часу були 

періоди, коли видавались певні акти, які були направленні на врегулювання 

трудових відносин між працівником та господарем. Але у них відносини 
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містили матеріальну складову на користь господаря, держава ж не 

втручалась у трудові правовідносини після того, як працівник приступить 

до роботи. Тому господар розпоряджався на свій розсуд не лише робочою 

силою, але і працівником як особою.  

Правове регулювання праці до середини XVII століття також 

визначалося Псковською судною грамотою, згідно з якою договір 

особистого найму міг укладатися між господарем і «майстром теслею» 

(найманим працівником) як на певний термін, так і на час виконання 

конкретної роботи. Його оформлення передбачалося в письмовій або в усній 

формі [35, с. 42]. Цей етап відрізняється від попереднього тим, що 

працівник був пов’язаний з власником основного засобу виробництва, мав 

певні обов’язки і виступав суб’єктом права. У цей же час почався процес 

формування інституту особистого найму та виникло досить широке коло 

осіб, які працювали за наймом. Нормування найманої праці носило не 

стільки правовий, скільки релігійний характер. Таким чином, організація 

суспільного життя та економіки, яка відбувалась на цьому етапі, істотно 

вплинула на трудові відносини. Особливостями другого етапу розвитку 

трудового договору є: 

 регулювання праці за наймом нормами Руської Правди щодо 

закупництва; 

 акт комендації надавав змогу господарю захищати працівника, 

який працював у нього за наймом, і працівник отримував якусь річ чи 

платню за працю; 

 трудові правовідносини між господарем та працівником 

регулювались нормами Соборного Уложення 1649 року; 

 працівники не мали ніяких гарантій, а були в підпорядкуванні 

господаря. 

Отже, аналіз другого періоду розвитку правового регулювання 

трудового договору свідчить про те, що для нього характерними були ті 
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самі особливості, що й для попереднього періоду, коли власники мали 

більше прав у порівнянні з найманими працівниками, у зв’язку з чим перші 

зловживали своїм становищем, тим самим погіршуючи життя і працю 

нижчих верств населення. 

Третій етап (XVII-XVIII століття) передбачав закріплення 

правових норм в актах законодавства країн європейського континенту 

у сфері регулювання трудового договору. 

Зазначений період був обумовлений соціальним чинником, а 

переважна більшість громадян стала формально вільними людьми. Так, 

буржуазні революції XVII-XVIII століть перетворили ad litteram більшість 

соціуму з об’єкта права в його суб’єкт. Концепція найму робочої сили як 

різновиду майнового найму була покладена в основу Французького 

Цивільного кодексу 1804 року. Ст. 1708 цього Кодексу розрізняла такі 

поняття як «наймання речей» і «наймання роботи», причому останній вид 

найму поділявся на підвиди: особистий найм, найм слуг і робітників. В кінці 

XIX – на початку XX ст. законодавці деяких країн запропонували дефініції 

поняття «договір про працю». Бельгійський закон визначав робочий договір 

як зобов’язання працівника за винагороду працювати під керівництвом 

наймача. Договір міг бути укладений словесно або письмово, ним 

встановлювалися розміри і вид винагороди, умови праці, а також 

передбачалися і обов’язки наймача [45, с. 53]. Нормами законодавчих актів 

закріплювалось право на працю з поділом найму на певні підвиди. 

Працівник визнавався як незахищений суб’єкт права, фактично позбавлений 

будь-яких майнових прав, крім права на працю. 

Договір особистого найму знайшов своє місце в класичному кодексі 

буржуазного цивільного права – Цивільному кодексі Наполеона. Положення 

статей Кодексу Наполеона передбачали, що за договором найму праці одна 

із сторін зобов’язується щось зробити для іншої за домовленістю за певну 

винагороду. Закріплювались умови, які мають бути дотримані при 

укладенні договору та подальшому визнанні його дійсним. До них 
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відносились наступні: взаємна згода сторін, правоздатність суб’єктів 

укладення договору, певний предмет договору, дозволена законом підстава 

для зобов’язання [46, с. 76-78]. Фундаментальні основи трудового договору 

знайшли закріплення в законодавчих актах країн європейського континенту. 

Норми, які регулювали договори про працю, передбачали в якості 

обов’язкових два елементи: обіцянку роботи і обіцянку винагороди. Договір 

найму мав силу закону для тих, ким був укладений, а також враховував 

положення про роботу впродовж певного строку чи про виконання певного 

об’єму роботи.  

У першій третині ХІХ ст. наймана праця стала панівною формою 

соціальної організації праці в провідній капіталістичній країні – Англії, а 

пізніше – у всій Західній Європі. Так, у середині ХІХ ст. в європейських 

країнах були прийняті перші соціальні нормативно-правові акти, присвячені 

регулюванню трудових відносин. В.М. Догадов констатував, що видані в 

цей період в європейських країнах цивільні кодекси визначають договір 

найму робочої сили як угоду, на підставі якої одна сторона зобов’язується 

виконувати для іншої сторони протягом певного часу обіцяні роботи, а інша 

сторона зобов’язується виплачувати за це встановлену винагороду [45, с. 

29]. У цей період правове регулювання вирізнялося запровадженням 

соціальних нормативно-правових актів, що позитивно вплинуло на розвиток 

регулювання трудового договору в подальшому. Сформовані до цього часу 

фактичні трудові відносини вимагали не тільки їх законодавчого 

регулювання, а й теоретичного осмислення.  

У 1902 році німецький вчений Філіп Лотмар аргументував, що 

трудовий найм доцільно виділяти із загальних договорів, за виконання умов 

яких може здійснюватися плата. Дослідник наголошував, що серед 

численних договорів, відомих цивільному обороту, необхідно виділити в 

особливу групу договірні угоди, внаслідок яких одна особа зобов’язується 

виконати на користь іншої особи будь-яку роботу за певну винагороду [45, 

с. 53]. Тому, враховуючи думку вченого, можна прийти до висновку, що 



45 

 

праця людини невіддільна від її особистості, тому законодавчі акти 

закріплювали норми, які передбачали охорону особистості працівника від 

неправомірних дій контрагента. 

Німецький юрист Г. Дернбурга підкреслював, що наймання послуг 

включає договір з фабричними робітниками і прислугою і розглядається за 

аналогією з наймом речей [47, с. 297]. Таким чином, вчені-цивілісти різних 

країн Європи практично одночасно прийшли до однозначного висновку про 

необхідність виділення договорів про працю в самостійну родову категорію.  

Доцільно виділити ряд особливостей цього періоду, а саме: 

 законодавство визначало специфіку робочого договору; 

  найм було поділено на підвиди: особистий найм, найм слуг і 

робітників; 

 положення про договір особистого найму були закріплені у 

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. 

Отже, саме цей період врахував регулювання трудових правовідносин 

та закріпив норми договірних зобов’язань між їх суб’єктами. Виникнення 

трудових правовідносин фактично обумовлено прийняттям галузевих 

нормативно-правових актів, присвячених комплексному регулюванню 

трудового договору. 

Четвертий етап: з XVIII ст. до XIX ст. Спеціальне регулювання 

трудових відносин, почало формуватися в Росії тільки у XVIII і першій 

половині XIX ст. В основному це пояснюється недостатнім розвитком 

промисловості. Реформи 60-70 рр. XIX століття відіграли величезну роль у 

розвитку юридичної науки і законодавства. Звід законів Російської імперії 

(1832 р.) містив главу про особистий найм, але не визначав характеристики 
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цього договору. Звід регулював договір фабричного найму загальними 

положеннями цивільних законів та надавав змогу сторонам вносити зміни в 

нього шляхом спільної згоди. Цей акт законодавства передбачав, що договір 

особистого найму має враховувати дотримання сторонами всіх умов, в тому 

числі і ціни договору, та допускати стягнення з працівника штрафу на 

користь наймача і надавати останньому право у будь-яку хвилину звільнити 

робітника при відсутності потреби у його послугах [48, с. 8]. Згідно із 

зазначеним нормативно-правовим актом працівник мав досить обмежені 

права, а його норми суттєво відрізнялись від положень кодексів 

західноєвропейських країн у сфері трудових відносин. Договори найму 

встановлювали відносини майнового характеру між суб’єктами договору та 

передбачали ряд їх особистих зобов’язань. 

На думку Л.С. Таля, відособленню промислового права передувало 

відособлення господарського підприємства від сімейного союзу та 

утворення соціального класу працівників, об’єднаних усвідомленням 

спільності своїх інтересів. Турбота держави про фабричну промисловість на 

перших порах була направлена виключно на забезпечення її робочими 

руками та на охорону від іноземної конкуренції. Для врегулювання 

внутрішнього життя промислових підприємств, зокрема умов праці, не було 

достатніх можливостей, оскільки до початку XIX ст. більше половини 

робітників були кріпаками. Лише в 30-х рр. XIX ст. виникає думка про 

необхідність покращення становища робітників. Першим кроком у цьому 

напрямі було Положення 1835 р. про відносини між господарями 

фабричних установ і робітничими людьми, які поступають в означені за 

наймом. Воно складалося з 10 статей і дуже мало змінило наявний стан 

речей [49, c. 59]. Цей документ регулював не тільки відносини між 

суб’єктами фабричних установ, а й передбачав регулювання робітничого 

класу і селянства та забороняв поміщикові вимагати повернення робітника 

до закінчення строку договору. Нормативний акт був направлений на захист 

інтересів наймача, становище ж працівника будо обмеженим, останній не 
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мав права залишати роботу до закінчення строку трудового договору, тоді 

як роботодавець міг звільнити робітника й раніше, внаслідок невиконання 

ним обов’язків або поганої поведінки. Після появи перших фабрик великого 

поширення набула праця найманих робітників, а також виникла 

необхідність врегулювання їх відносин із наймачами. Всі нормативно-

правові акти, які були прийняті до скасування кріпацтва, спрямовувались на 

забезпечення фабрик достатньою кількістю працівників. З цією метою було 

ускладнено процедуру звільнення працівника з підприємства, 

запроваджувалась жорстка дисципліна.  

Доцільно зазначити, що трудові правовідносини в цей історичний 

період регулювалися фактично нормами цивільного права, яке, як зазначає 

С.В. Венедіктов, було побудоване на римській класифікації договорів. 

Договір про особистий найм був закріплений у цивільному уложенні, згідно 

з цим договором одна особа набуває за винагороду право тимчасового 

користування послугами іншої особи [50, с. 16].  

Відносини між працівниками регулювались нормами цивільного 

права, що наділяло роботодавців значними повноваженнями та дозволяло 

експлуатувати працівників. Таким чином, становище останніх було досить 

обмеженим з правової точки зору, а становище роботодавців 

характеризувалось необмеженим правом у трудових правовідносинах.  

Одним із основних актів досліджуваного періоду був Статут 

промислової праці, прийнятий 1913 року. Він включав у себе Статут про 

промисловість і Гірничий статут (1893 р.), закони «Про робочий час» (1897 

р.), «Про винагороду робітникам за каліцтво» ( 1903 р.), «Про старост на 

промислових підприємствах» (1903 р.), «Про страхування робітників від 

нещасних випадків і хвороби» (1912 р.). Також до Статуту увійшли 

положення Закону «Про нагляд за закладами фабричної промисловості, про 

взаємні відносини фабрикантів і робітників і про збільшення числа чинів 

фабричної інспекції» [49, с. 17]. Зазначені нормативно-правові акти дещо 

поліпшували становище робітників у частині охорони їх праці. 
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Запровадження Статуту про промислову працю стало значним кроком до 

систематизації вже сформованого трудового законодавства, його поява 

стала передумовою для наступного кроку – кодифікації законодавства про 

працю. Можна зазначити, що цей Статут містив майже всі основні інститути 

і категорії, на основі яких виокремилось трудове право як окрема галузь, і 

закріплював певне коло прав і обов’язків сторін договору про особистий 

найм.  

У період розвитку капіталістичного способу виробництва правові 

положення про працю базувались на найманій праці, відбулось виникнення 

ринку праці і виділення трудового договору як окремої категорії із сфери 

цивільно-правового регулювання. Одним із вагомих нормативно-правових 

актів був проект Закону про трудовий договір, прийнятий Тимчасовим 

урядом в 1917 році. Цей проект має важливу наукову цінність, хоча він так і 

не набув чинності. Він передбачав, що за трудовим договором одна особа, 

яка наймається, надає на певний або невизначний строк або до закінчення 

встановленої роботи свою робочу силу наймачеві, зобов’язуючись 

виконувати згідно з його вказівками роботу певного роду за винагороду, що 

обчислюється в часі, відрядно або іншим способом [49, с. 20-21]. Отже, таке 

трактування поняття дає можливість в подальшому більш розширено 

досліджувати трудовий договір як правову категорію. Одним із нововведень 

цього законопроекту було запропоновано змінити договір особистого 

найму, який був значно поширений, на трудовий договір, що, у свою чергу, 

стало поштовхом до розвитку відносин у сфері найманої праці. Також в 

положеннях законодавчого акта, який не був прийнятий, було закріплено, 

що роботодавець не мав права вимагати від працівника виконання роботи, 

яка не належить до обумовленої трудовим договором сфери праці.  

Значним кроком до кодифікації трудового законодавства про працю 

став законодавчий акт – Кодекс законів про працю 1918 року, але в ньому 

не було поняття трудового договору, а містилися лише норми, направлені 

на проголошення громадянам права на працю. Важливою особливістю є те, 

http://www.hist.msu.ru/Labour/Law/kodex_18.htm
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що даний нормативно-правовий акт поширювався на терени нашої країни. У 

КЗпП 1918 року запровадили інститут трудової повинності для всіх 

працездатних громадян, було передбачено три форми застосування праці: 

організоване співробітництво; надання індивідуальних особистих послуг; 

виконання окремої, визначеної роботи. Також зазначено право на 

застосування праці: всі працездатні громадяни мають право на застосування 

праці за своєю спеціальністю і за винагороду, встановлену для цього роду 

роботи. Також відповідно до політики «воєнного комунізму» вводилася, 

наприклад, загальна трудова повинність. Доцільно зазначити, що 

більшовики ввели загальну трудову повинність, тобто трудову мобілізацію. 

Щоб змусити людей працювати, вони прирівняли робітників до солдатів в 

армії. Запроваджувалася мілітаризація праці, примусова праця «буржуазних 

елементів». 1920 року була створена Українська трудова армія. В.М. 

Догадов зауважує: «На все працездатне населення покладався обов’язок 

займатися тією чи іншою суспільно корисною працею» [51, с. 14]. 

Становище працівників після прийняття Кодексу не отримало покращення, 

а в деякій мірі навіть обмежувало його. Трудовий договір не був 

передбачений законодавчим актом, а норми встановлювали лише форми 

застосування праці. Прийняття на роботу повинно було здійснюватися не в 

порядку добровільної згоди між підприємцем та особою, що наймається, а в 

примусовому порядку, при цьому особа, що направлялася на роботу, не 

могла відмовитися від запропонованої роботи за своєю спеціальністю. Так 

як Кодекс передбачав загальну трудову повинність, то договірний спосіб 

встановлення трудових відносин було замінено законодавчим. 

 За словами І. Войтинського, Трудовий кодекс 1918 року у значній 

мірі відобразив розвинену тенденцію до жорсткого централізованого 

регулювання [52, с. 31]. Тому трудові відносини були стихійно віднесені до 

сфери публічно-правового регулювання. Теоретичне обґрунтування 

публічно-правового регулювання трудових відносин базувалось на 

запереченні найманого характеру праці, оскільки наймані відносини 
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ототожнювалися з експлуататорськими. Законодавець, прийнявши у 1922 

році новий Кодекс законів про працю, надав простір для індивідуальних і 

колективних угод. Водночас ст. 33 радянського цивільного кодексу 1922 

року закріплювала норму про те, що відносини найму робочої сили 

регулюються виключно Кодексом законів про працю. А це свідчить про те, 

що трудове право закріпилось як самостійна галузь права зі своїм 

специфічним методом регулювання, а трудовий договір – як основний його 

інститут. Трудовий договір визначався як угода двох або більше осіб, за 

якою одна сторона (найманий робітник) надає свою робочу силу другій 

стороні (наймачу) за винагороду [53, с. 30]. У період прийняття Кодексу 

1922 року залучення до праці набуло форми договірного характеру, а в 

трудовому договорі передбачались норми, які були направлені на 

волевиявлення сторін при його укладанні. Функцію щодо встановлення 

умов праці виконували колективний договір і централізоване 

законодавство. Однією досить позивною рисою даного Кодексу є те, що 

було відмінено трудову повинність, яка тягнула за собою скасування норми, 

що регулювала право держаних органів залучати групи трудящих для 

виконання відповідних робіт в інших організаціях. У цілому можемо 

констатувати, що згаданий Кодекс був ефективним нормативним 

документом того часу, який намагався охопити всі необхідні інститути 

трудового права, що потребували негайного законодавчого закріплення. 

Особливостями цього історичного періоду є : 

 особистий найм, що був поширений на початку періоду; 

 скасування кріпацтва та врегулювання відносин робітників з 

наймачами; 

 трудові правовідносин між працівником та наймачем 

регулювались нормами цивільного права; 

 виникнення ринку праці і виділення трудового договору як 

окремої категорії у сфері цивільно-правового регулювання; 
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 прийняття Кодексу законі про працю 1918 року та Кодексу 

законі про працю 1922 року, що мали суттєві відмінності в регулюванні 

договірних відносин у сфері праці. 

П’ятий етап: з 1970 років – новітній етап – законодавче 

відображення в кодексах законів про працю норм трудових 

правовідносин між суб’єктам трудового права. У 1970-1971 роках були 

прийняті Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про працю 

[54]. У даному акті вперше отримала легальне закріплення така ознака 

трудового договору як підпорядкування робітника господарській владі 

роботодавця. В Основах законодавства дана ознака трансформувалась у 

вимогу виконання роботи з підпорядкуванням внутрішньому трудовому 

розпорядку (ст. 8). Норми трудового договору були передбаченні в КЗпП 

1971 року, а саме в ст. 21, де зазначалося, що трудовий договір є угодою 

між працівником і підприємством, установою, організацією, за якою 

працівник зобов’язується виконувати роботу з певної спеціальності, 

кваліфікації чи посади підпорядкуванням внутрішньому трудовому 

розпорядку, а підприємство, установа, організація зобов’язується 

виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, 

передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою 

сторін [12]. Дана норма найбільш чітко та структурно розкривала 

смисловий зміст трудового договору, що стало позитивним моментом для 

договірного регулювання індивідуального характеру. 

Згодом Законом України від 20 березня 1991 року «Про внесення змін 

і доповнень до Кодексу законів про працю України при переході до 

ринкової економіки» була змінена ст. 21 КЗпП, зокрема в частині 

визначення трудового договору. В новій редакції цієї статті термін 

«підприємство, установа, організація» був замінений на «власник або 

уповноважений ним орган», а також визначення «трудящий зобов’язується 

виконувати роботу з певної спеціальності, кваліфікації чи посади» замінено 
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на «працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою» 

[55]. Такі зміни були зумовлені перехідним періодом в економіці та 

спрямовувалися на договірне регулювання трудових відносин. 

Приватноправова угода – трудовий договір, наділений багатьма 

особливостями та ознаками. Трудовий договір є юридичним фактом, що 

реалізує основну свою властивість – породжує трудові правовідносини, 

створивши правові умови для регулювання трудових відносин. 

У сучасних умовах розвитку держави і суспільства юридичне 

оформлення укладеного трудового договору є необхідним атрибутом в 

регулюванні трудових правовідносин чинним законодавством України. 

Правові норми закладені у ст. 21 КЗпП України, де вказано, що трудовий 

договір вступає в силу з моменту, який визначається сторонами при 

прийнятті на роботу. А відповідно до ч. 2 ст. 24 КЗпП укладення трудового 

договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або 

уповноваженого ним органу при зарахуванні працівника на роботу [12]. В 

умовах сьогодення відбувають реформаційні процеси, які направлені на 

врегулювання більшості колізійних питань трудових правовідносин та 

прийняття кодифікованого акта законодавства із врахуванням усіх 

особливостей та специфіки діяльності трудового характеру. 

На даний час в положеннях проектного законодавства розкрито 

поняття «трудовий договір», під яким потрібно розуміти угоду між 

суб’єктами трудових відносин, за якою працівник зобов’язується особисто 

виконувати роботу, визначену цією угодою, з додержанням трудового 

законодавства, колективних договорів і угод, правил внутрішнього 

трудового розпорядку під керівництвом та контролем роботодавця, а 

роботодавець – надати працівникові роботу за цією угодою, забезпечувати 

належні, безпечні та здорові умови праці, належні санітарно-побутові умови 

та своєчасно і в повному обсязі виплачувати заробітну плату [56].  

У проекті Трудового кодексу враховані норми, які передбачають 

зміст, форму, типові та зразкові трудові договори, а також умови трудового 
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договору про випробування під час прийняття на роботу і щодо 

нерозголошення державної, комерційної таємниці, обов’язки суб’єктів 

відносин трудового характеру. В главі «Трудові відносини і трудовий 

договір» проекту Трудового кодексу України досить чітко виділені складові 

елементи, які повинні бути враховані в межах цього договору, виходячи із 

взаємної згоди сторін щодо норм трудового законодавства. 

Правове регулювання трудових відносин у європейських країнах 

важливою ознакою цих відносин вважає трудовий договір. Він 

розглядається з точки зору приватних відносин, у яких працівник бере на 

себе зобов’язання працювати на певного наймача в обмін на заробітну 

плату, за наявності доброї волі працівника на умовах обов’язкового 

юридичного підпорядкування умовам договірних відносин між 

роботодавцем і працівником [57]. На відміну від країн пострадянського 

простору, в деяких країнах Європи прийняті відповідні закони про трудовий 

договір. Таким чином, правове регулювання в країнах європейського 

континенту передбачає норми права, спрямовані на врегулювання 

трудового договору. 

Значний досвід у регулюванні трудових відносин має Великобританія, 

законодавство якої почало формуватися з ХІХ століття. На сьогоднішній 

день існує досить широке коло нормативних актів, які впорядковують 

питання у сфері праці, зокрема і в частині регулювання трудового договору. 

Країни Європейського Союзу підійшли до вирішення питань, пов’язаних з 

укладенням трудових договорів, з своєрідною специфікою, яка не 

відображає наявність стандартного трудового договору як за змістом, так і 

за формою [58]. У законодавчих актах країн ЄС існує перелік обов’язкових 

умов, а також прав і обов’язків для кожної сторони договору. Правовий 

обов’язок роботодавця передбачає норми, направлені на забезпечення 

працівника роботою, за яку останній отримуватиме заробітну плату, а 

обов’язок працівника передбачає чітке виконання роботи, яка була 

обумовлена трудовим договором. 
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Законодавчі норми Німеччини у сфері трудового договору 

регулюються як трудовим законодавством, так і нормами цивільного 

законодавства. У Законі «Про сприяння здійсненню права на працю» 1969 

р., в який з часу його видання було внесено кілька десятків змін, зазначено, 

що трудовий договір – це добровільна угода між працівником і 

роботодавцем, відповідно працівник бере на себе зобов’язання працювати 

на певного наймача в обмін на заробітну плату і за наявності юридичного 

підпорядкування [59, c. 40]. Згідно з положеннями нормативно-правового 

акта в цій країні укладання трудового договору передбачає свободу дій 

суб’єктів трудових відносин, а в зміст трудового договору можуть 

включатися будь-які умови, визначені сторонами. Більшість трудових 

відносин між працівниками в рамках трудового договору здійснюється 

нормами цивільного законодавства та актами галузевих норм, які 

передбачають його укладення для певних категорій працівників у 

залежності від сфери діяльності. 

В Угорщині, наприклад, для регулювання трудових відносин не так 

давно був прийнятий Трудовий кодекс, у якому, зокрема, надано таке 

визначення трудового договору: «Це договір, відповідно до якого працівник 

зобов’язується працювати під контролем роботодавця, а роботодавець, у 

свою чергу, – виплачувати працівнику заробітну плату» [60]. Трудовий 

кодекс передбачає укладення трудового договору, що породжує у сторін 

певні права та обов’язки. Кодифікований акт законодавства цієї країни 

увібрав в себе позитивний досвід країн європейського континенту із 

врахуванням специфіки трудових відносин, які мали місце на теренах 

Угорщини, що допомогло створити правові норми, які в повній мірі 

направлені на ефективне регулювання відносин трудового характеру 

загалом, та в сфері трудового договору зокрема. 

Зазначимо, правові норми Латвії, які закріплені в Законі про працю 

Латвійської Республіки, передбачають тлумачення трудового договору, 

подібне до того, яке міститься у нашому вітчизняному законодавстві. 
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Трудовий договір трактується як угода, відповідно до якої працівник 

приймає на себе зобов’язання проводити певну роботу, дотримуючись 

встановленого розпорядку праці та розпорядження роботодавця, а 

роботодавець – виплачувати за працю обумовлену оплату і забезпечувати 

справедливі, безпечні та нешкідливі для здоров’я умови праці [61]. На 

підставі аналізу законодавчих актів країн Європи можемо стверджувати, що 

в них трудовий договір, його правове регулювання відіграє важливу роль у 

встановленні правових відносин між працівником і роботодавцем та 

дозволяє передбачити права і обов’язки суб’єктів відносин трудового 

характеру. Закріплення в правових актах норм, що регулюють трудовий 

договір, і положень, з ним пов’язаних, завжди мало першорядне значення як 

для національного, так і міжнародного законодавства. Норми права, які 

закріплюють трудовий договір, відрізняються в залежності від правової 

системи кожної країни та передбачають різний підхід до врегулювання 

відносин трудового характеру. Таким чином, розглянувши історію розвитку 

правового регулювання на сучасному етапі із врахуванням норм 

законодавства країн європейського континенту, варто виокремити такі 

особливості п’ятого етапу, а саме: 

 прийняття Кодексу законів про працю 1971 року із закріпленням 

норм трудового договору;  

 внесення низки змін в Кодекс законів про працю після 

проголошення незалежності України та продовження процесу 

реформування вітчизняного трудового законодавства в сучасних умовах; 

 регулювання трудового договору в країнах Європи відрізняється 

в залежності від особливостей національної правової системи. 

Підсумовуючи вищевикладене, слід зауважити, що трудовий договір у 

різних його аспектах існує з найдавніших часів і завжди направлений на 

врегулювання відносини між працівником та роботодавцем. Трудовий 

договір у науці трудового права розглядається як юридичний факт, що 
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породжує трудові правовідносини, а зміст його передбачає ряд необхідних 

умов.  

Як свідчить світова практика, саме укладання трудового договору чи 

угоди між суб’єктами трудових відносин є найкращим способом виявлення 

інтересів і потреб сторін та вироблення рішень. У свою чергу, повний і 

змістовний трудовий договір – це міцна правова база для створення 

належних умов праці, у тому числі й заробітної плати, з урахуванням 

конкретних особливостей діяльності підприємств. На завершення нашого 

дослідження відзначимо, що історичний досвід правового регулювання 

трудового договору є корисним для України. Вивчення досвіду 

регулювання трудового договору, який був набутий впродовж попередніх 

історичних етапів, дозволяє ефективно реформувати цей інститут трудового 

права в умовах сьогодення. 

 

 

1.3 Сучасний стан правового регулювання трудового договору в 

Україні та країнах ЄС: порівняльно-правовий аналіз 

 

Україна є молодою демократичною республікою, яка визначає 

людину, її життя, здоров’я, права і свободи найвищими соціальними 

цінностями. Право виступає невід’ємним інструментом нашої держави, за 

допомогою якого здійснюється регулювання усіх суспільних відносин в 

Україні. Норми, що містяться в різноманітних актах національного 

законодавства, доповнюють одна одну та формують певні механізми щодо 

координації відповідної поведінки людей. 

Праця є важливою складовою загальної діяльності людей, оскільки 

вона створює можливості для існування, саморозвитку, соціалізації та 

пошуку власного місця у суспільстві. Конституційно закріплене право на 

трудову діяльність є гарантією вільного вибору професії, режим робочого 
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часу й визначення інших аспектів виконання трудової функції на договірних 

засадах. 

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. Важливе місце серед таких дій займає укладення трудового 

договору. 

Угода про працю, яка укладається між працівником та роботодавцем, 

конкретизує деталі здійснення працівником своєї трудової діяльності, а 

також встановлює обов’язок роботодавця щодо надання винагороди 

останньому за виконану роботу. Незважаючи на існування норм, які 

регламентують порядок укладення трудового договору, в різноманітних 

законодавчих та підзаконних нормативно-правових актах, основний 

комплекс загальнообов’язкових правил поведінки у сфері досягнення згоди 

між працівником та роботодавцем знаходить своє відображення в Кодексі 

законів про працю. 

На даний момент, у зв’язку із посиленням євроінтеграційних процесів 

важливим є детальний аналіз правового регулювання трудового договору в 

нашій державі, а також в країнах-членах Європейського Союзу, оскільки 

Україна має намір увійти до складу цього співтовариства. У даному 

підрозділі дисертаційного дослідження ми плануємо розглянути правове 

регулювання угоди про працю в таких країнах як Польща, Франція, 

Німеччина, Великобританія та Угорщина й порівняти з нормативно-

правовою регламентацією даної сфери трудових правовідносин у нашій 

державі. 

Н.О. Мельничук вказує, що, зазвичай, основним регулятором 

суспільних правовідносин в межах будь-якої галузі права є договір або 

угода. Трудові відносини, одним із принципів регулювання яких є 
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договірний характер, також використовують договір у якості форми 

регулювання відносин, що виникають під час використання найманої праці 

[62, с. 149]. Трудовий договір надає змогу індивідуалізувати 

загальнотрудові норми права, які містяться в Основному Законі України, 

Кодексі законів про працю та інших нормативно-правових актах. За 

допомогою даного юридичного інструмента забезпечується реалізація 

принципу єдності та диференціації трудо-правових норм. 

Конституцією України фактично передбачається укладення трудового 

договору, хоча пряме зазначення про такий юридичний факт у ній відсутнє. 

Зокрема ст. 43 Основного Закону нашої держави проголошує, що кожен має 

право на працю, яке включає можливість заробляти собі на життя працею, 

яку особа вільно обирає або на яку вільно погоджується [63]. Дана 

конституційно-правова норма у подальшому конкретизується, зокрема у 

Кодексі законів про працю, у ній більш детально окреслено порядок 

реалізації громадянином права на працю. 

Чинний Кодекс законів про працю визначає трудовий договір як 

підставу виникнення трудових правовідносин. Укладення угоди про працю 

передбачає реалізацію права на здійснення трудової діяльності; за цією 

угодою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену в ній; 

допускається укладення одночасно декількох трудових договорів на 

підприємствах, в установах чи організаціях з метою реалізації працівником 

своїх здібностей до продуктивної та творчої праці [12]. Укладення 

трудового договору між працівником та роботодавцем є юридичним 

фактом, наслідки якого полягають у виникненні трудових правовідносин й 

набутті правового статусу. Після вчинення даної дії на працівника 

поширюються усі гарантії у сфері трудового права й роботодавець не має 

права їх порушувати, а навпаки повинен сприяти всілякому забезпеченню 

реалізації працівником цих трудо-правових гарантій. 

Безпосереднє визначення трудового договору міститься у ст. 21 

Кодексу Законів про працю. Як зазначають Н.П. Долгіх та В.П. Марущак, 
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згідно зі ст. 21 Кодексу законів про працю трудовий договір – це угода між 

працівником і власником підприємства або уповноваженим органом, або 

фізичною особою, відповідно до якої працівник зобов’язується виконувати 

роботу, визначену даною угодою, з підпорядкуванням внутрішньому 

трудовому розпорядку, а власник підприємства або уповноважений орган, 

або фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату 

й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені 

законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін [12; 64, 

с. 49]. Таке комплексне тлумачення правової природи трудового договору, 

яке надає законодавець, свідчить про детальну регламентацію даного виду 

договору. Профільний нормативно-правовий акт у сфері трудового права 

детально врегульовує усі найголовніші аспекти його укладення, 

припинення, розірвання тощо. 

В.І. Прокопенко вказував на те, що навіть при виникненні трудових 

правовідносин за інших юридичних фактів, зокрема таких як призначення 

на посаду або вступ на посаду після виборної процедури чи конкурсного 

відбору обов’язковою умовою затвердження трудових відносин є укладення 

трудового договору, конкретний зміст якого встановлюється вільним 

волевиявленням і угодою між сторонами [65, c. 46; 66, с. 167]. Науковець 

наголошує на тому, що трудовий договір є невід’ємною рисою трудо-

правових відносин. Даний акт індивідуального регулювання суспільних 

правовідносин, які виникають з приводу реалізації конституційно 

закріпленого права на працю, вирізняє дані відносини з-поміж інших, дуже 

схожих за змістом, наприклад цивільно-правових. 

Трудове законодавство передбачає дві форми трудового договору: 

усну i письмову. До останньої Закон (п. 3 ст. 21 КЗпП України) відносить і 

контракт як особливу форму трудового договору, хоча за змістом він являє 

собою одну із форм договору про працю. Трудовий договір укладається, як 

правило, у письмовій формі, яка застосовується в більшості країн світу. В 

ньому передбачається детальне викладення прав i обов’язків сторін 
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стосовно забезпечення умов договору. Письмовий договір укладається у 

двох примірниках, підписується сторонами i завіряється печаткою 

підприємства. Додержання письмової форми за законодавством України є 

обов’язковим таких випадках: 

 при організованому наборі працівників; 

 при укладенні трудового договору про роботу в районах з 

особливими природними географічними та геологічними умовами й 

умовами підвищеного ризику для здоров’я; 

 при укладенні контракту; 

 у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового 

договору у письмовій формі; 

 при укладенні трудового договору з неповнолітнім; 

 при укладенні трудового договору з фізичною особою- 

роботодавцем; 

 в інших випадках, передбачених законодавством України (з 

надомниками, сезонними працівниками, з працівниками, робота яких 

пов’язана з допуском до державної таємниці тощо). У статті 24 Кодексу 

законів про працю передбачається i усна форма трудового договору. 

Трудовий договір вважається укладеним навіть тоді, коли наказ чи 

розпорядження не були видані, але працівник фактично був допущений 

керівником чи уповноваженою особою до роботи [12; 67, с. 206-207]. 

Зважаючи на наведені положення кодифікованого акта трудового 

законодавства, можна стверджувати, що даний договір є багатогранним та 

може мати різні форми, зокрема такі як письмова та усна. На нашу думку, 

саме письмова форма забезпечує надання працівнику різноманітних 

гарантій, як конституційно-правових, так і інших, зокрема трудо-правових 

гарантій. 

Аналізуючи Кодекс законів про працю, можна відзначити, що він є 

основним нормативно-правовим актом, який врегульовує усі аспекти, що 
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стосуються порядку укладення, припинення та розірвання трудового 

договору. Зокрема глава 3 КЗпП містить положення щодо строку даної 

угоди про працю, порядку її укладення, обмежень надання роботодавцю 

відомостей, які стосуються працівника, можливості встановлення 

випробувального терміну, порядку переведення на іншу роботу тощо [12]. 

Зважаючи на вищенаведене, можна зробити висновок про те, що 

питання правового регулювання трудового договору належним чином 

систематизовані й упорядковані в кодифікованому нормативно-правовому 

акті трудового законодавства України, а саме в Кодексі законів про працю, 

який містить положення щодо кожного аспекту даної угоди про трудову 

діяльність. 

Аналізуючи правове регулювання трудового договору в Польщі, варто 

відмітити, що в даній країні, як і в Україні, також діє єдиний кодифікований 

акт трудового законодавства. 

А.В. Андрушко зазначає, що Трудовий кодекс Польщі є основним 

джерелом правового регулювання трудового договору. Другий розділ 

зазначеного кодифікованого акта трудового законодавства Польщі, що 

іменується «Відносини праці», містить у собі правові норми щодо угоди про 

працю, її зміст, загальні підстави, які стосуються розірвання та припинення 

трудо-правових відносин. Окремо визначено умови трудової діяльності на 

основі призначення, виборів, конкурсного відбору та у кооперативах. 

Науковець зазначає, що у загальному вигляді правове регулювання за 

польським трудовим законодавством відповідає главі 3 Кодексу законів про 

працю України, яка називається «Трудовий договір». Ним, зокрема, 

визначається поняття трудового договору, види трудових договорів 

(строкові, безстрокові, на час здійснення певного виду трудової діяльності), 

строк випробування (okres probny). Однак автор наголошує на тому, що 

Кодекс праці Польщі допускає встановлення строку випробування при 

укладенні трудового договору понад 3 місяці, що в українському 

законодавстві передбачається лише для працівників, які перебувають на 
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державній службі. Окремої уваги заслуговує трудо-правова норма, яка 

стосується порядку укладення угоди про працю. Вона передбачає, що у разі 

укладення трудового договору в усній формі, роботодавець зобов’язаний 

письмово підтвердити його укладення упродовж 7 днів [68, с. 192]. 

Вищезазначене свідчить про те, що досліджуваний нормативно-правовий 

акт Польщі має спільні риси з аналогічним в нашій державі, проте містить і 

правові норми, які суттєво відрізняються від існуючих у трудовому 

законодавстві України. 

Звертаючись безпосередньо до трудового договору як ключового 

елементу правового регулювання трудових відносин, слід зазначити, що в 

Польщі він обов’язково повинен бути укладений у письмовій формі. У разі, 

якщо угода про працю укладається в усній формі, то роботодавець повинен 

до моменту початку здійснення працівником трудової діяльності укласти 

його в письмовій формі з метою подальшого засвідчення сторін договору, 

його предмета та умов. Згідно зі ст. 25 Трудового кодексу Польщі трудовий 

договір за загальним правилом укладається на невизначений строк. 

Кодексом не обмежена можливість його укладення на певний період або на 

час виконання конкретної роботи. При цьому строковий договір вважається 

укладеним на невизначений строк, якщо обидві сторони, які уклали раніше 

строковий трудовий договір, укладають його повторно на новий строк, але 

інтервал між попереднім договором та прийняттям рішення про укладання 

нового договору не перевищує одного місяця [69, с. 187]. Тут також 

спостерігається аналогія з українським законодавством щодо визначення 

строку трудового договору. Разом з тим, польське трудове законодавство 

передбачає імперативну норму, яка стосується обов’язковості укладення 

трудового договору в письмовій формі, що є дещо відмінним від 

національної трудо-правової бази, оскільки ст. 24 Кодексу законів про 

працю передбачаються лише чітко визначені випадки, коли письмова форма 

договору має бути обов’язково дотриманою. 
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Доповненням і водночас загальною підставою свободи договорів у 

трудовому праві є ст. 353-1 Цивільного кодексу Польщі, відповідно до якої 

сторони, які укладають договір, можуть вступати у правові відносини на 

свій розсуд, якщо їх зміст чи мета не суперечать властивостям (природі) 

відносин, закону і правилам співжиття. Це положення застосовують у 

трудовому праві на основі ст. 300 Трудового кодексу Польщі, за якою щодо 

питань, які є неврегульованими нормами трудового права, по відношенню 

до трудових правовідносин застосовуються норми Цивільного кодексу 

Польщі (якщо вони не суперечать нормам трудового права) [70]. Тобто 

цивільний договір може виконувати функції трудової угоди між 

працівником та роботодавцем, якщо певні аспекти здійснюваної трудової 

діяльності не врегульовані Трудовим кодексом Польщі. Стаття 353-1 

Цивільного кодексу Польщі відповідає зазначеним в ст. 300 Трудового 

кодексу Польщі вимогам. У трудовому праві немає норми, яка гарантувала 

б свободу договорів у настільки чіткий спосіб, хоча вона також не 

суперечить принципам трудового права [71, с. 366; 72, с. 239]. Наведені 

положення дозволяють зробити висновок про реально існуючу можливість 

правового регулювання трудових правовідносин нормами цивільного 

законодавства, але вона українським національним законодавством у сфері 

праці не передбачається. Варто зазначити, що таке право на врегулювання 

трудових правовідносин договором цивільного права є не зовсім доречним 

та таким, що призводить до помилкового тлумачення правової природи 

трудового договору й ототожнення останнього з цивільно-правовим. 

Законодавець закріпив у Трудовому кодексі Польщі такі чотири види 

трудових договорів: 

– трудовий договір за домовленістю;  

– трудовий договір за призначенням;  

– трудовий договір на основі виборів;  

– трудовий договір на основі домовленості з кооперативом. Цей 

перелік є вичерпним у тому значенні, що сторони можуть укладати лише 
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договори з наслідками, які є передбаченими Трудовим кодексом (а також 

окремими положеннями). На підставі окремих положень кооперативи 

можуть укладати зі своїми членами кооперативні трудові договори (ст. 77 

Трудового кодексу Польщі). Кооперативний трудовий договір є договором 

особливого виду, що формує трудові відносини між сторонами, які 

залишаються між собою у членських відносинах. Укладення цього договору 

відповідно до Закону Польщі «Про кооперативне право» від 16 вересня 1982 

року є обов’язковим для сторін. Зокрема у ст. 182 цього Закону зазначено, 

що трудовий кооператив та його члени повинні залишатися між собою в 

трудових відносинах [73; 74; 72, с. 240]. Дана характерна риса правового 

регулювання трудового договору в Польщі є особливою та важливою, адже 

таким чином трудовим договором врегульовується діяльність таких 

специфічних категорій працівників як державні службовці. Укладення 

кооперативного трудового договору забезпечує недопущення порушення 

прав членів кооперативу. 

Необхідно зауважити, що трудовим законодавством України 

встановлено лише два види трудових договорів: трудовий договір та 

контракт, проте вони є фактично тотожними, оскільки відрізняються лише 

строком дії. 

Положеннями ст. 675 Трудового кодексу Польщі також передбачений 

порядок застосування дистанційної праці. Згідно із зазначеною нормою 

робота може виконуватись за межами робочого місця з використанням 

електронних засобів зв’язку, тобто шляхом надання послуг в електронному 

вигляді. У цьому випадку роботодавець і дистанційні працівники в окремій 

угоді вказують: 

 порядок страхування і правила використання обладнання, 

необхідного для виконання робіт; 

 правила для роботодавців для зв’язку з дистанційними 

співробітниками; 
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 спосіб і форму контролю роботи віддалених працівників [69, с. 

187]. 

Така форма трудової діяльності працівників є невідомою для 

українського законодавства. Безперечно, існує ст. 179 Кодексу законів про 

працю, що встановлює можливість для жінок, а також чоловіків, які 

доглядають за дитиною, здійснювати трудову діяльності в умовах 

неповного робочого часу або вдома, тобто фактично можливість виконувати 

роботу дистанційно. Проте, як можна побачити, така можливість 

передбачається лише для певних категорій працівників. 

Таким чином, розглянувши правове регулювання трудового договору 

в Польщі, варто вказати, що позитивними моментами у ньому є обов’язкове 

укладення трудових договорів щодо 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 можна вказати, що недоречним є застосування аналогії 

закону й можливості використовувати цивільно-правові норми для 

укладення договорів, що регулюватимуть трудові правовідносини. 

Аналізуючи досвід Франції у досліджуваній царині, потрібно 

зазначити, що найбільш характерними рисами французької моделі 

соціально-трудових відносин є такі: широке застосування державними 

органами важелів прямого й непрямого впливу, наявність розгалуженої 

законодавчої бази, застосування програмно-цільових підходів до вирішення 

соціально-трудових проблем, визнання соціального діалогу як основної 

форми узгодження інтересів роботодавців і найманих працівників; 

мобілізація суспільних сил на виконання в кризові періоди пріоритетних 

загальнонаціональних завдань; активність найманих працівників та їхніх 



66 

 

представницьких органів у відстоюванні своїх прав, поєднання під час 

вирішення конфліктів як примирних процедур, так і методів силового тиску 

[75, с. 73]. З огляду на наведені положення, можливо говорити про 

подібність загального трудо-правового регулювання в Україні. У нашій 

державі здійснюється безпосередній вплив на трудові правовідносин 

шляхом загальнодержавного регулювання. Окрім того, органи місцевого 

самоврядування разом з місцевими державними адміністраціями також 

можуть вплинути на трудовий процес на певних підприємствах, в установах 

чи організаціях, зокрема шляхом встановлення графіка їх роботи тощо. 

Строкові трудові договори набули великого поширення у країнах з 

ринковою економікою і значно вплинули на стабільність зайнятості 

мільйонів працівників. У багатьох державах прийнято спеціальні 

законодавчі акти щодо регулювання строкових трудових договорів. 

Зокрема, Французький ордонанс від 05 лютого 1982 року встановив, що 

строкові договори можуть укладатися обов’язково у письмовій формі й 

лише у визначених законом випадках, а саме у разі: тимчасової відсутності 

працівника, що замінюється; несподіваного і тимчасового розширення 

виробничої діяльності; виконання випадкової роботи, точно визначеної і 

нетривалої; коли такий договір укладається на виконання законодавства або 

урядової постанови, направленої на те, щоб сприяти прийняттю на роботу 

певних категорій працівників; коли підприємець зобов’язаний забезпечити 

завершення професійного навчання працівника; виконання сезонних робіт. 

Максимальний строк для таких договорів – 1 рік. До цього договору може 

бути включена умова про те, що він буде продовжений. У такому разі його 

продовження обов’язкове, але не більше ніж на один строк. Термін 

випробування не може перевищувати 2 тижнів [76, с. 17]. Схожі правові 

норми відображені і в Кодексі законів про працю України. Проте варто 

наголосити на тому, що спеціальний акт, який регламентує порядок 

укладення строкових трудових договорів, в Україні відсутній. Окрім того, 

національним трудовим законодавством не врегульовано порядок 
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зменшення терміну випробування при укладенні трудового договору на 

певний строк. 

Важливо відмітити таку особливість правового регулювання 

трудового договору у Франції як встановлення випробувального терміну. 

Як зазначає Є.В. Сидоренко, процедура регламентації строку випробування 

для працівника визначається актами колективно-договірного регулювання 

та звичаями, але його термін безпосередньо у трудовому договорі не 

вказується [77, с. 123]. На наш погляд, така тенденція щодо регулювання 

умов трудового договору є не зовсім доцільною. Колективні договори 

укладаються за участю працівників, які вже працюють на відповідному 

підприємстві, а тому визначення в них випробувального строку для 

потенційних учасників трудо-правових відносин не відповідає правовій 

природі колективного та трудового договору, адже випробувальний термін 

відноситься до сфери індивідуального правового регулювання і має 

встановлюватись щодо кожного працівника окремо. 

Заслуговує на увагу досвід Франції у сфері подолання негативних 

наслідків, пов’язаних із так званим мобінгом на виробництві [78, с. 98], 

який являє собою колективний психологічний терор, цькування кого-небудь 

із працівників із боку його колег, підлеглих або керівництва, яке 

здійснюється із метою змушення людину піти з місця роботи. На багатьох 

французьких підприємствах та в організаціях мобінг зазначається в 

трудових договорах, проте у випадках, коли він мав місце, роботодавець 

зобов’язаний заплатити об’єкту психологічного терору досить велику суму 

грошового відшкодування [79, с. 178]. Неможливо не відзначити 

позитивний характер існування такої заборони та можливості її включення 

у зміст трудового договору в Україні. Встановлені заборони щодо 

недопущення дискримінації працівників є безумовно важливими, однак 

необхідно врегульовувати питання дотримання дисципліни серед 

працівників та недопущення приниження честі та гідності кожного з них. 

Працівники певного підприємства, установи чи організації у своїй 
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сукупності утворюють трудовий колектив, що має діяти системно та 

злагоджено, не допускаючи негативного відношення одних працівників до 

інших. 

Отже, проаналізувавши правове регулювання трудового договору у 

Франції, можна підсумувати, що прийняття спеціальних нормативно-

правових актів щодо регулювання строку трудового договору є доцільним 

та позитивним моментом. Більше того, встановлення правових норм-

заборон щодо 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 варто віднести відсутність безпосередньої 

регламентації питання встановлення випробувального терміну у трудовому 

договорі. 

Розглядаючи правове регулювання трудових договорів у Німеччині, 

необхідно зауважити, що, як і в більшості західноєвропейських країн, у 

німецькому законодавстві функцію регулятора трудових правовідносин, 

зокрема й трудового договору, здійснюють норми цивільного права. 

Питання трудового договору врегульовує Цивільний кодекс Німеччини 

(статті 631-651) [13, с. 294]. 

Відповідно до ст. 631 Цивільного кодексу Німеччини за договором 

про працю одна сторона – підрядник – зобов’язаний виконувати обумовлену 

роботу, а інша сторона – замовник – сплатити обумовлену між ними 

винагороду [80]. Дуже цікавим є підхід до визначення трудового договору в 

якості цивільно-правової угоди. Завдяки такій тенденції до нормативно-

правового регулювання зрівнюються статуси працівника та роботодавця, 

оскільки цивільне право передбачає рівність учасників цих відносин. 
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Німецька теорія трудового права вважає трудовий договір 

(«Arbeitsvertrag») одним з різновидів цивільно-правових угод, що 

обумовлює можливість застосування до трудових договорів норм, 

властивих цивільному праву. Хоча трудовий договір відрізняється від 

вільного договору особистих послуг або договору підряду тим, що 

працівник перебуває в особистій залежності від роботодавця, проте в 

Німеччині його можна віднести до окремого випадку договору особистих 

послуг, врегульованого в параграфі 611 Цивільного кодексу Німеччини 

(BGB) [81, с. 181; 82, с. 3]. Цивільно-правові норми надаютьзмогу більш 

диспозитивно врегульовувати трудові правовідносини. Завдяки такій 

тенденції до правового регулювання учасники мають абсолютно рівні права 

та обов’язки.  

За тривалий період свого формування трудове право Німеччини 

виробило своє бачення регулювання та припинення трудових 

правовідносин, які не характерні для трудового права України. На відміну 

від українського законодавства, де у ст. 36 та інших статтях Кодексу закону 

про працю зазначені підстави припинення трудового договору, німецький 

законодавець не затвердив такий перелік підстав, передусім через 

відсутність єдиного кодифікованого закону про працю. Замість цього має 

місце безліч законів, які регулюють ті або інші види трудових 

правовідносин. Розірвання трудового договору регулюється, наприклад, не 

лише Цивільним кодексом Німеччини. Як наслідок, позиція німецьких 

науковців з трудового права різниться у частині визначення єдиної 

класифікації підстав припинення трудового договору [83, с. 242]. Можна 

стверджувати, що це є певним недоліком у німецькому правовому 

регулюванні як трудового договору, так і трудових правовідносин у цілому. 

Безсистемність та розгалуженість нормативно-правових актів може 

призводити до суперечностей у правових нормах та неефективного їх 

застосування. 



70 

 

Розірвання трудового договору в звичайному порядку (Ordentliche 

Kündigung) призводить до припинення трудових правовідносин після 

закінченню строку про звільнення [84, с. 126]. Оскільки німецький 

законодавець розглядає трудовий договір в межах договору про надання 

послуг [85, с. 176], визначаючи тим самим трудовий договір приватним 

випадком, то його розірвання в звичайному порядку регулюється ст. 620 

Цивільного кодексу Німеччини [85, с. 180] та поширюється на всі службові 

або трудові правовідносин, які діяли впродовж певного строку або їх дія не 

обмежувалась строком [86, с. 89]. Відсутність переліку єдиних підстав до 

припинення трудового договору є значним недоліком й ототожнення 

причин його припинення з причинами, які належать до договору про 

надання послуг, є не зовсім доцільним. Вищенаведене свідчить про певні 

прогалини у врегулюванні питань щодо трудового договору.  

Дострокове розірвання трудових правовідносин (Außerordentliche 

Kündigung) припиняє будь-які трудові правовідносини без дотримання 

строків розірвання. До таких випадків відноситься негайне розірвання 

договору та безстрокове розірвання трудових правовідносин з соціальним 

закінченням строків. Розірвання в звичайному порядку або дострокове 

розірвання може бути визначене як кінцеве розірвання трудових 

правовідносин, що розцінюється як повідомлення про зміну трудового 

договору. Повідомлення про зміну договору є повноцінним розірванням, 

оскільки воно може припинити повний комплекс трудових правовідносин. 

У порядку часткового розірвання роботодавець розриває деякі умови 

договору, не зачіпаючи при цьому суті трудових правовідносин. У такий 

спосіб у найманого працівника виникає право вибору між припиненням 

договору та зміною деяких його умов [85, с. 30]. Необхідно наголосити на 

тому, що в українському законодавстві про працю присутні аналогічні 

підстави до припинення трудового договору, які закріплені у ст. 36 Кодексу 

законів про працю. Разом з тим, національному трудовому законодавству 
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невідомі деякі підстави, що надають змогу розірвати трудовий договір в 

Німеччині. 

Зокрема в німецькому цивільно-трудовому законодавстві існує 

можливість умовного розірвання трудового договору. Розірвання договору є 

одностороннім конституційним правом, яким безпосередньо охоплюється 

склад трудових правовідносин, виступаючи як захист для протилежної 

сторони заяви. З цього виходить, що із заяви про звільнення повинно бути 

чітко визначено, до якого моменту, до якого часу мають бути припинені 

трудові правовідносини. Згідно зі ст. 158 Цивільного кодексу Німеччини 

умовами виступають майбутні невідомі події [85, с. 30; 83, с. 244]. Тобто, 

враховуючи фактичну невизначеність із майбутнім трудо-правових 

відносин працівника та роботодавця, можливо здійснити припинення 

трудового договору через невідомі обставини, які можуть виникнути. 

Попереднє розірвання трудового договору (Vorsorgliche Kündigung) 

можливе за двох умов. По-перше, коли працедавець упевнено заявив про 

розірвання договору, проте в той же час обмовився про намір відгуку 

розірвання договору. Оскільки тут мова йде про безумовне розірвання 

договору, то воно визнається дійсним. З правової точки зору, таке 

розірвання не відрізняється від «нормального» розірвання. Найнятий 

робітник може його оскаржити в судовому порядку, інакше в силу вступає 

ст. 7 Закону Німеччини «Про заборону на необґрунтоване звільнення». По-

друге, попереднє розірвання виникає, якщо роботодавець на вимоги про 

розірвання, з метою себе убезпечити, оголошує ще й про повторне 

розірвання на той випадок, якщо перше виявиться не дійсним (так зване 

друге попереднє розірвання). При цьому також ідеться про безумовне і в 

той же час дійсне розірвання договору. Недійсність першої заяви про 

розірвання є лише допустимою правовою умовою [87; 83, с. 245]. Як можна 

побачити, наведені положення допускають припинення трудового договору 

за умови попередження про таке припинення.  
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Розірвання договору всупереч (Trotzkündigung) має місце, якщо після 

встановленого факту недійсного розірвання трудового договору, що набрав 

чинності, подальше розірвання визнається на тих же підставах. Відповідно 

до судової практики та юридичної літератури, у разі переоформлення 

розірвання трудового договору роботодавець не може опиратися на 

підстави розірвання, які він уже використав при обґрунтування першого 

розірвання та які були визнані неістотними рішенням суду. Проте найманий 

працівник також може подати позов на нову заяву про розірвання трудового 

договору відповідно до статей 4, 7 Закону Німеччини «Про заборону на 

необґрунтоване звільнення». Подібне є справедливим, коли ініціатор 

розірвання може навести нові факти, які змінять або доповнять попередню 

заяву про розірвання [87; 83, с. 245-246]. Як бачимо, розірвання трудового 

договору всупереч передбачає можливість переукладення заяви щодо 

розірвання трудового договору. Проте остання не повинна ґрунтуватись на 

підставах, які були попередньо визначені.  

Отже, зважаючи на наведені положення, можна підсумувати, що до 

позитивних моментів правового регулювання трудового договору слід 

віднести цивілістичний підхід до визначення трудового договору, що 

передбачає рівні права працівника та роботодавця. Окрім того, важливим є 

включення до підстав припинення та розірвання трудового договору, 

зокрема таких чинників як умовне розірвання трудового договору, 

попереднє розірвання трудового договору, а також його розірвання 

всупереч. 

Разом з тим, відсутність чітко визначених підстав до припинення та 

розірвання трудового договору свідчить про наявні прогалини у правовому 

регулюванні трудового договору і застосування аналогії закону для 

врегулювання даного питання. 

Розкриваючи зміст правового регулювання трудового договору у 

Великобританії, потрібно зазначити, що правове регулювання трудового 

договору у Великобританії формується суддями на основі прецедентного 
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права. Вони створили і розробили різні принципи (наприклад, поняття 

розумності), правові тести (наприклад, для визначення рівня кваліфікації 

працівника) також були створені на основі прецедентного права. Загальне 

право використовується при тлумаченні «писаного», законодавчого права. 

Щодо загального права, то договір являє собою угоду між двома або більше 

сторонами, який вважається таким, що має юридичну силу. Він може бути 

укладений в усній або письмовій формі. Ці сторони створюють самостійно 

свої права і обов’язки. Таким чином, вони добровільно вирішують зміст 

договору. Суди можуть брати участь в розкритті намірів і встановлювати, 

чи був порушений договір. Контракти можуть бути визнані судом 

недійсними, якщо деякі їхні положення є незаконними (наприклад, 

недотримання принципу рівності). У рамках трудової діяльності загальне 

право має істотне значення для врегулювання трудового договору [88, с. 9-

10]. Оскільки Великобританія є державою з англосаксонською правовою 

системою, то, безумовно, трудові правовідносини, зокрема у сфері трудових 

договорів, будуть врегульовуватися прецедентними нормами, однак з 

підпорядкуванням законодавчим актам. Це має свої особливості, а також 

значні недоліки, оскільки фактично існуюче врегулювання відносин щодо 

трудового договору буде врегульоване нормами права лише після 

виникнення порушення та спору між учасниками цих відносин. 

Заслуговує на увагу правове регулювання строкових договорів у 

Великобританії, що здійснюється на основі спеціального акта The Fixed-

term Employees (Prevention of Less Favourable Treatment) Regulations, який 

діє з жовтня 2002 року [89, с. 84]. Згідно із законодавством Великобританії, 

строковий трудовий договір може бути укладений:  

1) у певних випадках, зокрема при виконанні сезонних робіт, 

проектних робіт, або коли працівник приймається на роботу для заміщення 

тимчасово відсутнього працівника;  
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2) у випадку, коли причини, порядок і строки припинення трудового 

договору узгоджені з працівником і зафіксовані в трудовому договорі [90, с. 

393].  

Строкові договори, як правило, припиняються автоматично по 

досягненню погодженої дати закінчення. Роботодавець не зобов’язаний 

надавати працівникові будь-які повідомлення з приводу закінчення терміну 

дії договору. Якщо договір не буде продовжений, працівник вважається 

звільненим, а роботодавець зобов’язаний довести, що причина 

непереукладення договору є справедливою (наприклад, якщо роботодавець 

планує припинити роботи, на виконання яких був укладений строковий 

договір) [90, с. 394]. Така урегульованість окресленого питання, а саме 

строкових договорів, є свідченням тенденції до широкого використання 

даної форми трудового договору. Варто наголосити на достатньо повній 

захищеності працівника у такому випадку, адже роботодавець після 

закінчення строку дії договору зобов’язаний довести, чи було таке 

припинення законним. 

Отже, проаналізувавши вищезазначену країну, можемо сказати, що 

позитивними моментами є широка популяризація та максимальне правове 

регулювання строкових трудових договорів, а також всебічна захищеність 

працівника у разі припинення строкового договору. 

Негативним моментами є англосаксонська система права, яка 

передбачає в основному прецедентну форму правового регулювання, що 

виключає можливість передбачення правовідносин та прийняття актів 

законодавства до моменту виникнення таких відносин. 

Остання держава Європейського Союзу, яку необхідно дослідити, – це 

Угорщина. 

На думку Е.Б. Френкеля, Трудовий кодекс Угорщини являє собою 

європейський тип трудового права, для якого є характерним одночасне 

визнання ролі капіталу, приватної власності, прерогативи підприємців і не 

менш важливої ролі праці, профспілок, трудових колективів, встановлення 
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численних обмежень господарської влади [91, с. 405]. Кодифікований акт 

трудового законодавства цієї країни є найбільш комплексним та таким, що 

найповніше врегульовує трудові правовідносини, зокрема й щодо трудових 

договорів. Проте варто також наголосити на тому, що не всі погоджуються з 

таким твердженням. 

Однак Ф.С. Цесарський вказує, що із таким положенням можна 

погодитися з деякими застереженнями, оскільки норми, закладені в цьому 

Трудовому кодексі, багато в чому нагадують «соціалістичну» модель 

регламентації договірних відносин на ринку праці. Відповідно до 

законодавства Угорщини основна вимога, запропонована до змісту 

трудового договору, полягає в тому, що він не повинен суперечити 

колективному договору. Виняток передбачений лише для випадків, коли у 

трудовому договорі встановлюються більш сприятливі умови порівняно з 

колективним договором [60]. Як можна побачити, у деяких аспектах 

українське трудове законодавство також передбачає недопущення 

суперечностей між трудовими договорами та колективними актами 

правового регулювання. Трудові договори в Україні, як і в Угорщині, мають 

відповідати колективним договорам, укладеним на підприємстві, в установі 

чи організації. 

За законодавством Угорщини, сторонами трудового договору є 

роботодавець і працівник, саме ж укладення трудового договору породжує у 

сторін певні права та обов’язки. До обов’язків роботодавця належать 

наступні: забезпечення здорових і безпечних умов праці працівника; 

організація раціонального процесу праці; надання інформації, забезпечення 

керівництва, необхідного працівникові для виконання своїх трудових 

функцій; створення умов для придбання працівником знань, необхідних для 

виконуваної ним роботи; виплата працівникові заробітної плати, 

установленої законом або трудовим договором. Обов’язками ж працівника є 

такі: бути на роботі в зазначеному місці і у встановлений час у 

працездатному стані і трудитися протягом робочого часу або перебувати в 
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цей період у розпорядженні роботодавця з метою виконання роботи; 

виконувати свою роботу відповідно до встановленої трудовим договором 

кваліфікації тощо. Працівник зобов’язаний проходити призначене 

роботодавцем навчання, брати участь у заходах з підвищення кваліфікації і 

складати встановлені іспити. Звертає на себе увагу те, що в Трудовому 

кодексі Угорщини інститут трудового договору регламентується детально, у 

ньому прописані майже всі істотні умови трудового договору, що 

характерно і для аналогічних нормативних актів країн СНД [60; 92, с. 169-

170]. Враховуючи наведені положення, зазначимо, що тенденції до 

правового регулювання трудового договору в Угорщині є аналогічними до 

українських. У національному трудовому законодавстві також детально 

врегульовано істотні умови трудових договорів та інші аспекти їх 

формування. 

З огляду на наведене вище, можна підсумувати, що до позитивних 

ознак угорського правового регулювання трудових договорів можна 

віднести максимальну деталізацію змісту трудового договору. 

Негативним же назвемо те, що у трудових договорах Угорщини в 

якості основної вимоги визнається обов’язкове дотримання положень актів 

колективно-договірного регулювання, що фактично не передбачає 

індивідуалізацію трудових правовідносин. 

Таким чином, розглянувши правове регулювання трудових договорів 

в країнах Європейського Союзу, зокрема таких як Польща, Франція, 

Німеччина, Великобританія та Угорщина, можемо констатувати, що в них 

панують різні тенденції до правового регулювання даного інституту 

трудового права. 

Деякі країни передбачають обов’язкове укладення трудових договорів 

у письмовій формі, що лише посилює гарантії захисту працівників. В 

окремих державах передбачаються різноманітні типи трудових договорів, 

можливість їх врегулювання нормами цивільного законодавства та інше. 
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У світлі актуалізації євроінтеграційних тенденцій нашої держави 

вважаємо, що на даний момент важливо переглянути стан нормативно-

правового регулювання питання форми й змісту трудового договору, 

порядок його укладення, зміни припинення та розірвання тощо. Важливим 

на сьогодні є виведення національної нормативно-правової бази, зокрема й 

щодо трудових відносин, на належний рівень з метою максимально повного 

врегулювання питань щодо трудових договорів та забезпечення захисту 

прав, свобод і законних інтересів працівників. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Трудовий договір – це нормативно визначена угода, 

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, що 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 у сфері найманої праці. 

2. Сутністю трудового договору є укладення двосторонньої угоди 

як добровільного вираження намірів про здійснення трудової діяльності 

працівником щодо виконання ним визначених завдань у сфері праці за 

спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначеною та погодженою 

сторонами. Договірна форма встановлення регуляції здійснення трудових 

функції означає взаємоузгодженість дій сторін трудового договору. 

3. Ознаки трудового договору: 

 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 у встановлений час. 

4. Генезис правового регулювання трудового договору складається 

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

відносин трудовим договором; 

 другий етап: з ХІІ до 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.; 

 п’ятий етап: з 1970 років – новітній період – законодавче 

відображення в кодексах законів про працю норм трудових правовідносин 

між суб’єктами трудового права. 
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РОЗДІЛ 2 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМ ПРО ТРУДОВИЙ 

ДОГОВІР У НАЦІОНАЛЬНЕ ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

 

 

2.1 Поняття і значення імплементації європейських норм права про 

трудовий договір у трудове право України 

 

Актуальність вивчення поняття і значення імплементації 

європейських норм права про трудовий договір у трудове право України 

допоможе оцінити важливість запровадження змін у національне 

законодавство. При формуванні власної правової системи держава 

запозичує деякі елементи права зарубіжних держав, що часто призводить до 

створення цілих правових систем, які можуть злагоджено застосовувати 

механізми для регулювання різних правовідносин, а тому числі і між 

суб’єктами трудових відносин. 

Дослідження особливостей трудового регулювання відносин у сфері 

трудового договору в правовому аспекті імплементації європейських норм 

права в національне законодавство допомагає усувати відмінності у 

правових системах на основі загальновизнаних принципів права. Тому 

проведення комплексного дослідження питання імплементації європейських 

норм права про трудовий договір у трудове право України є актуальним. 

Однак найбільш досконале регулювання правовими нормами трудового 

договору має відбуватись через імплементацію європейських норм права у 

трудове право України, що певною мірою обумовлює цілеспрямовану та 

скоординовану діяльність на державному рівні.  

Відтак, актуальність дослідження окресленої теми обумовлюється 

прагненням до імплементації європейських норм права про трудовий 

договір у трудове право України. Незважаючи на багатоплановість 

нормативних актів, покликаних регулювати трудові відносини між 
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суб’єктами права, існує суттєва необхідність для виокремлення значення 

імплементації європейських норм права про трудовий договір у трудове 

право України. 

Питанням імплементації європейських норм у трудове право України 

у тій чи іншій мірі приділяти увагу такі вчені: Н.Б. Болотіна, Л.Я. Гінзбург, 

М.І. Іншин, І.Я. Кисельов, В.В. Лазор, Р.З. Лівшиць, К.В. Мельник, 

В.І. Нікітінський, Ю.П. Орловський, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, 

О.І. Процевський, В.Г. Ротань, О.В. Смирнов, О.А. Телічко, Н.М. Хуторян, 

О.М. Ярошенко та інші. Однак питання поняття і значення імплементації 

європейських норм права про трудовий договір у трудове право України 

потребує більш глибокого вивчення. Особливу увагу потрібно приділити 

виокремленню найбільш доцільних для України норм європейського права 

про трудовий договір для створення більш ефективної та сучасної системи 

національного законодавства в питанні трудового договору. Також 

відповідні напрацювання щодо європейського досвіду вимагають чіткого 

упорядкування для отримання висновків та можливості імплементації 

європейських норм права про трудовий договір у трудове право України на 

сучасному етапі його розвитку. Для розкриття імплементації європейських 

норм права про трудовий договір у трудове право України необхідно 

розглянути позиції науковців щодо особливостей дефініції поняття 

«імплементація». 

Отже, термін «імплементація» походить від лат. impleo – наповнюю. В 

міжнародному праві – це організаційно-правова діяльність держав, що 

передбачає реалізацію їхніх зобов’язань міжнародно-правового характеру 

[93, с. 667]. Відповідно, імплементація передбачає дії суб’єкта, спрямовані 

на здійснення послідовної процедури виконання зобов’язань згідно з 

міжнародними стандартами, та вибір найдоцільнішого шляху досягнення 

результату при запровадженні норм міжнародного права в національне 

законодавство. 
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Термін «імплементація» перекладається з англійської (іmplement) як 

«здійснення, забезпечення виконання» Дану дефініцію можливо тлумачити 

як забезпечення результату практичного спрямування і фактичного 

виконання конкретними засобами [94, с. 46]. Імплементація передбачає 

виконання зобов’язань, взятих на себе державою, за допомогою спеціальних 

способів та дій. Це поняття може включати в себе ряд елементів, які 

обумовлюють його структуру та визначають зміст. Дослідження 

імплементації норм міжнародного права на внутрішньодержавному рівні 

має науково обґрунтовану важливість в контексті реформаційних змін 

національного законодавства загалом, та запровадження норм у трудове 

право зокрема. 

Дослідники трактують імплементацію, враховуючи її широкий зміст, 

та вказують, що вона є цілеспрямованою організаційно-правовою 

діяльністю держав, яка провадиться індивідуально, колективно або в рамках 

міжнародних організацій з метою всебічної і повної реалізації прийнятих 

ними зобов’язань відповідно до міжнародного права [95, с. 62]. З цього 

твердження варто зробити висновок, що, по-перше, імплементація 

передбачає наявність суб’єктів міжнародного права та певних правових 

норм, а, по-друге, має на меті реалізацію зобов’язань правового характеру, 

що взяла на себе держава. Їх виконання в цілому впливає на суспільство.  

Імплементація розкриває зміст тієї діяльності, що здійснюється для 

забезпечення виконання державою взятих на себе міжнародних зобов’язань 

[96, c. 540]. Тобто імплементація передбачає своєчасну і всебічну 

реалізацію норм. Представлене трактування поняття «імплементація» не є 

якимось абсолютним, але доволі вичерпно розкриває сутність цього 

процесу. На думку В. Суворова, термін «імплементація» має право на 

існування як синонім поняття «реалізація» – втілення норм міжнародного 

права у практичну діяльність держав [97, с. 116]. Враховуючи думку 

науковця, можна стверджувати, що імплементація є досить складним 

поняттям, яке може включати в себе значну кількість структурних елементів 
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для розкриття важливості запровадження міжнародних норм у національну 

систему законодавства. Імплементація правових норм потребує великої 

уваги з боку держави, оскільки саме цей процес є надзвичайно важливим у 

світлі євроінтеграційних прагнень нашої країни. 

В.В. Писаренко вважає, що імплементацію норм міжнародного права 

до національної правової системи доцільно визначати як дії, спрямовані на 

запровадження правовими засобами у національну систему через 

внутрішньодержавне законодавство країни норм міжнародного права [98, с. 

23]. Доцільність запровадження норм міжнародного зразка у національне 

законодавство кожна країна має визначати самостійно, тому що методи 

забезпечення виконання прийнятих державою зобов’язань належить до 

суверенного права кожної держави. На думку Д.М. Величко, імплементація 

міжнародно-правових норм – це обов’язковий та природний еволюційний 

процес, який має позитивні наслідки тільки тоді, коли відбувається в 

умовах, сприятливих для конкретної держави [94, с. 51].  

Отже, за допомогою обґрунтованих дій, направлених на поступовий 

процес запозичення норм міжнародного права, можливо досягти 

результативного їх впровадження в національне законодавство. 

Імплементація передбачає в подальшому розвиток норм на національному 

рівні, якщо при здійсненні цього процесу були враховані всі особливості 

правових змін. 

Згідно з науковою позицією Н.Л. Лютова, імплементацію 

міжнародних норм у сфері трудового права необхідно розглядати через 

призму взаємодії норм, що становлять галузь трудового права на 

національному рівні, з аналогічними нормами, які покладені в основу 

галузей міжнародного трудового права [99, c. 153]. Трудове право як 

складне правове явище має сприяти перетворенню та запровадженню 

правових норм, дієвість яких перевірена на рівні інших країн, а процес їх 

імплементації повинен бути спрямований на ефективне забезпечення прав і 

свобод громадян, надання їм належних умов для праці й повноцінного 
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розвитку трудових відносин. Імплементацію європейських трудових норм у 

трудове право України, як вважає Ю.К. Айвазян, необхідно розглядати як 

діяльність держави, форми і методи якої визначаються самостійно, 

спрямовану на практичну реалізацію правових норм міжнародного 

характеру з [100, c. 41]. Дане визначення передає сутність самого поняття з 

позиції заходів, які має здійснювати держава шляхом включення 

європейських норм у власне національне законодавство. Визначення 

імплементації потребує більшого структурного наповнення та має бути 

багатоаспектним.  

Таким чином, імплементація в більшій мірі зводиться до діяльності 

держави щодо запровадження норм в нормативно-правові акти 

національного законодавства із врахуванням міжнародної практики в певній 

сфері. Оскільки в запропонованих визначеннях присутня певна 

одностайність думок вчених, що підтверджено, зокрема, подібністю 

поглядів Ю.К. Айвазяна та Н.Л. Лютова, то імплементація трудового права 

зводиться до здійснення заходів, спрямованих на реалізацію правових норм 

у цій сфері.  

Приділяючи велику увагу імплементації норм з урахуванням 

євроінтеграційних прагнень нашої країни, доцільно розглядати її як процес 

зміни актів законодавства Європейського Союзу, зокрема створення 

порядку та процедур їх упровадження. У більш широкому визначенні 

імплементація становить собою тлумачення, практику застосування, 

забезпечення дотримання та виконання правових норм органами державної 

влади, відповідно до європейського права [101, c. 104].  

Отже, імплементація являє собою процес, який полягає у створенні 

необхідних умов для здійснення дій, спрямованих на виконання правових 

норм, які закріпленні в актах законодавства країн європейського 

континенту. Необхідно говорити про важливість встановлення різниці між 

терміном «імплементація» та іншими термінами, які вживаються в 
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подібному контексті, для уникнення колізій при застосуванні схожих за 

змістом визначень.  

У нормативно-правовому акті законодавства, а саме в наказі 

Міністерства економіки з питань європейської інтеграції України «Про 

затвердження Методики визначення критеріїв євроінтеграційної складової 

державних цільових програм» від 16.03.2005 № 62 передбачена дефініція 

поняття «імплементація». Воно трактується як здійснення, виконання 

державою міжнародних правових норм [102]. У даному визначенні зміст 

імплементації розкривається через реалізацією зобов’язань міжнародного 

характеру на внутрішньодержавному рівні, що здійснюється шляхом 

трансформації норм права ЄС у національні нормативно-правові акти. 

Повноцінна інтеграція України до європейських правових структур 

неможлива без створення результативного процесу впровадження норм 

європейського права в національне законодавство й виконання державою 

міжнародно-правових зобов’язань.  

Цікаву думку висловлює О. Телічко, стверджуючи, що імплементація 

нових норм трудового права утворилась в результаті адаптації та не є 

останньою стадією для запровадження європейських норм у національне 

законодавстві [103, c. 28]. Тобто для результативного впровадження норм 

європейського трудового права необхідно враховувати як науково 

обґрунтовані напрацювання дослідників, так і розвиток правотворчості у 

цій сфері. Прийняття Трудового кодексу України допоможе усунути 

прогалини в національному законодавстві шляхом включення норм 

європейського трудового права та міжнародних стандартів у один 

кодифікований збірник трудових законів. Вважаємо за доцільне при 

доопрацюванні Трудового кодексу України приділити посилену увагу 

удосконаленню положень про трудовий договір із врахуванням норм 

європейського права для приведення законодавства у відповідність до них, 

виходячи із специфіки відносин трудового характеру в умовах сьогодення. 
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Таким чином, здійснивши загальний аналіз поняття «імплементація» 

на основі думок вчених, пропонуємо власну дефініцію термінів 

«імплементація» та «імплементація європейських норм трудового права».  

Отже, 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 запровадженням методів і стандартів у галузі трудового 

права, які діють на території країн європейського континенту. 

За відсутності альтернативних варіантів дефініції поняття 

«імплементація норм права про трудовий договір у трудове право» 

пропонуємо власне визначення. 

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 національного законодавства норм, які регулюють 

правовідносини договірного характеру між суб’єктами права. 

Розвиток трудового законодавства та імплементація до нього норм 

міжнародного права щодо впорядкування регламентації трудових договорів 

можлива виключно з урахуванням традицій міжнародно-правового 

регулювання цього інституту трудового права. Підсумовуючи 

вищевикладене, зазначимо, що імплементація європейських норм права про 

трудовий договір у трудове право України сприятиме вдосконаленню 

трудового законодавства та суб’єктів трудових правовідносин: 
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Внесення змін до законодавства має відбуватись через механізм 

імплементації у сфері регулювання трудового договору. Імплементація 

включає сукупність засобів правового та інституційного характеру з 

подальшим використанням суб’єктами міжнародного права стандартів 

міжнародного зразка із запровадженням в законодавство норм на 

національному рівні. Більшість міжнародно-правових норм реалізується 

через механізм національної імплементації [104]. Спрямованість дій на 

приведення вітчизняної законодавчої системи у відповідність до 

міжнародних стандартів залежить від того, яким саме способом 

імплементуються міжнародно-правові норми. 

За допомогою запровадження механізму імплементації можливо 

досягти результативних та послідовних дій в питанні запровадження 

європейських норм права про трудовий договір у трудове право нашої 

країни. Як вважає М.М. Грекова, механізм імплементації міжнародних 

трудових стандартів – це нормативно закріплений порядок взаємодії таких 

складових елементів:  

– по-перше, системи національних нормативно-правових актів, яка 

враховує засади проведення імплементації міжнародних трудових 

стандартів;  

– по-друге, системи державних органів, уповноважених 

імплементувати норми міжнародного зразка з метою своєчасної, всебічної, 

повної реалізації прийняття державою міжнародних зобов’язань у сфері 

трудових відносин [105, c. 114]. 

 Таким чином, механізм імплементації направлений на запровадження 

європейських норм права про трудовий договір в законодавство та має 

включати в себе як правове регулювання, так і реалізацію юридичних норм, 

а тому важливо розуміти, які елементи належать до механізму 

імплементації. 

Так, науковець І. Брацук визначає імплементаційний механізм, який 

характеризує сукупність правових, інституційних засобів, що 
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використовуються ООН, МОП, ЄС з метою реалізації норм у національних 

правопорядках країн-учасниць. Доцільно врахувати той факт, що 

міжнародна система імплементації складається із створених на основі 

міжнародних угод універсальних регіональних і локальних міжнародних 

організацій, спеціалізованих установ, які допомагають об’єднати зусилля 

держав і міжнародних організацій для реалізації чинних норм міжнародного 

права [106, c. 128]. 

Міжнародно-правову регламентацію умов трудового договору 

потрібно визначати через регулювання договірних відносин трудового 

характеру на підставі ратифікованих Україною міжнародних договорів про 

норми трудового права, розроблені міжнародними організаціями та 

європейськими інституціями. Серед таких нормативних актів можна 

виділити конвенції й рекомендації МОП, які різняться між собою 

механізмом їх прийняття і юридичною дією. Конвенції мають обов’язковий 

характер для держав-членів, що ратифікували їх, але процедура їх 

прийняття й ратифікації доволі складна й не завжди вони набувають 

чинності для конкретної держави, що підписали їх. Рекомендації ж не 

вимагають ратифікації, можуть застосовуватися безпосередньо, як 

керівництво до дії, не містять принципових положень і покликані лише 

доповнити або уточнити прийняту конвенцію [107, с. 17]. Тобто, міжнародні 

трудові стандарти трактуються як норми, закріплені в актах ООН, МОП, в 

угодах держав, та становлять юридичну основу для подальшого 

запровадження норм в національне законодавство. Міжнародні та 

європейські норми багато в чому визначають умови, зміст, механізми 

функціонування трудових договорів і, враховуючи національні особливості 

законодавства, держава визначає спосіб імплементації у власну правову 

систему законодавства.  

Отже, комплексне врахування всіх складників змісту міжнародно-

правових норм про працю дозволяє визначити їх як фундамент міжнародно-

правового регулювання інституту трудових договорів. 
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На даний час у вітчизняне законодавство необхідно запровадити єдині 

стандарти та норми щодо регулювання відносин найманої праці, 

вироблення єдиного підходу до питання регулювання трудових відносин і 

трудового договору, що стане основою для входження України в 

європейське співтовариство [108, c. 10]. Імплементація трудового права 

України про трудовий договір до норм європейського права має певні 

труднощі як загальнотеоретичного, так і галузевого характеру. Необхідно 

враховувати, що положення про трудовий договір мають передбачати досяг-

нення соціальної згоди в сфері трудових відносин між роботодавцями і 

працівниками та враховувати повноцінний захист працівника згідно з 

нормами європейського права. Важливим елементом удосконалення 

нормативно-правової бази, що регулює трудові правовідносин договірного 

характеру між суб’єктами, є запозичення правових норм і перенесення їх в 

законодавство України із врахування національних особливостей. Стосовно 

внесення змін до законодавства через механізм імплементації у сфері 

регулювання трудового договору, підкреслимо, що регулювання праці має 

великий досвід застосування в країнах-членах ЄС. Норми, які діють в межах 

країн європейського континенту в сфері трудового договору, є елементами 

всього законодавства, що здійснює регулювання відносин з праці, та 

дозволяє результативно вирішувати основні завдання, які стоять перед 

галуззю трудового права. Виходячи із інтеграційних прагнень України, 

зазначимо, що проблема імплементації основних принципів та норм, які 

закладені в європейське право про трудовий договір, набуває більш 

важливого значення при їх запровадженні у вітчизняне законодавство. 

 Європейське право в питанні закріплення норм, які стосуються 

трудового договору, містить у собі всі стандарти міжнародного зразка, а 

також на рівні держав-членів ЄС вживаються заходи щодо розроблення 

нових додаткових положень, необхідність яких об’єктивно зумовлена 

характером ринку праці та змінністю договірних відносин. Норми 

європейського права в більшій мірі передбачають охорону праці, а 
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державній регламентації піддаються тільки основні принципові питання 

трудових відносин. Законодавцям при реформуванні варто приділяти увагу 

збереженню ефективно функціонуючих правових норм, які діють досить 

злагодженого та результативно, а також врахувати правові особливості 

європейського права та запровадження їх в національне трудове 

законодавство зокрема. Таким чином, щоб стандарти правового 

регулювання трудового договору діяли на території держави, потрібно 

забезпечити умови правового характеру на національному рівні.  

Імплементацію європейських актів необхідно здійснювати шляхом 

надання прямої дії цим актам і прийняття національного нормативного 

правового акта або внесення змін до чинних норм із врахуванням положень 

права європейських країн. Отже, важливим завданням, що передбачає 

вдосконалення законодавства через механізм імплементації у сфері 

регулювання трудового договору, має стати прийняття Трудового кодексу 

України, який в повній мірі розкриє основні принципи та норми договірних 

відносин і передбачатиме захист працівника згідно з положеннями 

трудового договору на всіх етапах трудової діяльності. 

Запровадження змін у сфері регулювання трудового договору 

згідно з нормами європейського права. Імплементація норм 

європейського законодавства становить собою доволі складний процес, що 

обумовлює необхідність вирішення цілої низки питань щодо форм, шляхів 

та методів включення нормативних актів ЄС у національне право, де 

основне завдання полягає у адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу [109, c. 324]. Процес імплементації 

європейських норм права про трудовий договір має бути послідовним та 

структурно розробленим, що в подальшому унеможливить виникнення 

колізійних норм, які б суперечили національному законодавству. Тому 

імплементація європейських норм про трудовий договір у національне 

законодавство не може здійснюватися стихійно та механічно, а має увібрати 
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в себе найкращі норми правового характеру для проведення результативних 

реформ у даній сфері. 

Як вважає К.В. Мельник, на національному рівні існує проблема 

імплементації українського трудового законодавства до системи 

міжнародних норм, а саме:  

1) для втілення міжнародних норм і принципів праці в Україні 

потрібно створити умови для їх сприйняття національним правом, зокрема 

створити чітку законодавчу базу, котра визначатиме порядок застосування 

міжнародних актів, а також наслідки за їх порушення; 

 2) при імплементації норм європейського права необхідно 

враховувати характер національної правової системи та специфіку 

законодавства для більш сприятливого впливу на трудові правовідносини 

між суб’єктами при договірному регулюванні праці;  

3) чинне трудове законодавство України є застарілим та відстає від 

вимог норм міжнародного трудового права [110, c. 12].  

Тобто, трудове законодавство, яке є чинним на даний час, не в 

достатній мірі здійснює регулювання правового характеру між суб’єктами 

трудового права. Головним чином, положення нормативних актів мають 

бути направлені не тільки на захист працівників у сфері охорони здоров’я та 

безпеки виробництва, а згідно з нормами європейського права передбачати 

регулювання цілого ряду нових правовідносин між працівником і 

роботодавцем, що в подальшому надасть можливість створення 

досконалого галузевого механізму захисту трудових прав та інтересів 

працівників в рамках трудового договору. 

На сьогоднішній день розроблено план імплементації Директиви Ради 

91/533/ЄЕС про обов’язок роботодавця інформувати працівників про умови, 

що застосовуються до трудового договору чи трудових відносин [111]. 

Норми, які передбачають підвищення рівня захисту трудових прав 

працівника, мають бути викладенні в нормативно-правовому акті в 2016 

році згідно із заходами плану імплементації Директиви 91/533/ЄЕС [112]. У 
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положеннях Директиви Ради 91/533/ЄЕС передбачається, що запровадження 

норм цього акта не завдає шкоди національному законодавству та практиці 

стосовно:  

а) форми трудового договору чи трудових відносин;  

б) доказу щодо існування та змісту трудового договору чи трудових 

відносин;  

в) відповідних процесуальних норм. Директива 91/533/ЄЕС не 

впливає на право застосувати чи вводити в дію закони, підзаконні акти, які є 

більш сприятливими для працівників. Імплементація положень цього акта в 

національне законодавство створить сприятливі умови для підвищення 

гарантій прав працівників при підписанні трудового договору з 

роботодавцем, а також надасть можливість посилити захист прав 

працівників щодо отримання інформації про основні умови трудового 

договору чи трудових відносин. Реформування законодавства України із 

врахуванням європейських норм створить умови для встановлення певних 

стандартів у галузі праці загалом та в питанні прав працівників згідно з 

трудовим договором. 

Положення Директиви в національне законодавство імплементовані 

частково, зокрема у Кодексі законів про працю України [12] та Законі 

України «Про колективні договори і угоди» [113]. 

Отже, враховуючи євроінтеграційні прагнення нашої країни, 

зазначимо, що процес імплементації європейських норм про трудовий 

договір у трудове право є необхідною умовою підвищення рівня захисту 

прав громадян й перетворень у трудових правовідносинах, що викликають 

потребу в продовженні реформування національного трудового 

законодавства. Проблема вдосконалення норм, направлених на регулювання 

договірних відносин шляхом укладення трудового договору, посідає одне з 

актуальних місць у побудові досконалого трудового законодавства в нашій 

країні. Необхідність використання різноманітних засобів та способів для 

запровадження європейських стандартів щодо регулювання інституту 
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трудового договору матиме значний продуктивний вплив на діяльність 

всього трудового законодавства. Таким чином, з огляду на норми 

європейського законодавства, необхідно наголосити, що система 

регулювання правового характеру трудового законодавства в нашій країні 

потребує перебудови вітчизняних норм у сфері трудового договору.  

Процес імплементації в сфері трудового права має передбачати 

розробку спеціальних заходів, спрямованих на запровадження 

європейських норм права про трудовий договір у національне трудове 

законодавство. Результат приведення національного законодавства у 

відповідність до європейських стандартів залежатиме від того, яким чином 

це буде зроблено, тобто яким способом імплементуватимуться правові 

норми європейського права про трудовий договір у національне 

законодавство.  

З моменту створення ЄС в його рамках було проведено гармонізацію 

багатьох інститутів трудового права держав-членів. Проте і наразі предмет 

законодавства ЄС про працю охоплює далеко не всі інститути трудового 

права, існуючі на національному рівні. Основний акцент згідно з 

європейським правом зроблено на подальшому вдосконаленні в країнах 

європейського континенту таких інститутів трудового права:  

1) інституту трудового договору;  

2) інституту захисту прав працівників при реструктуризації 

підприємства;  

3) інституту участі працівників в управлінні підприємством; 

 4) інституту робочого часу і часу відпочинку [114, c. 16].  

Таким чином, європейські норми про трудовий договір постійно 

вдосконалюються, що зумовлено його особливою природою та наявністю 

людського фактора, покладеного в основу регулювання відносин, які 

виникають у зв’язку з укладенням трудового договору, вимагають 

відмежування трудового договору від інших договорів про працю і, перш за 

все, від цивільно-правових. На рівні ЄС уповноважений орган, який 
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відповідає за інститут трудового договору та інших інститутів, що пов’язані 

з працею, докладає значні зусилля для більш продуктивного регулювання 

правового характеру трудових відносин на європейському рівні. Головними 

аспектами імплементації національного трудового законодавства є його 

зближення із сучасною європейською системою права, яка сприяє розвитку 

трудових правовідносин та передбачає поступове приведення правових 

норм до рівня країн-членів ЄС. 

Процес імплементації норм європейського законодавства про 

трудовий договір в трудове право України має розглядатись за допомогою 

таких способів:  

1) зовнішнього, що передбачає безпосереднє включення норм 

європейського права в трудове законодавство України;  

2) внутрішнього, основною метою якого є приведення чинного 

трудового законодавства України у відповідність до стандартів 

європейського права в цій сфері [109, c. 342].  

Один з основних засобів імплементації норм європейського 

законодавства в національне законодавство в сфері праці полягає в 

проведенні юридичної експертизи чинних законів, а також підзаконних 

нормативних актів, які регулюють трудові правовідносини, на врахування 

норм європейського права загалом та в сфері регулювання відносин 

трудовим договором [109, c. 343]. Крім того, імплементація є складним 

процесом, що потребує системного врахування способів для запровадження 

норм, які діють на території європейських країн, для регулювання 

правового характеру трудового договору із створенням найбільш 

сприятливих договірних відносин між суб’єктами трудового права.  

У країнах ЄС функціонує цілісна система механізмів і інструментів, 

що складає матеріальну основу гарантованості виконання державами-

членами та роботодавцями виконання своїх обов’язків щодо дотримання 

трудових прав працівників. В європейському трудовому праві сьогодні 

склався комплекс норм, спрямованих на забезпечення реалізації трудових 
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прав працівників при укладенні трудового договору. Норми трудового 

права ЄС приділяють увагу відносинам у сфері робочого часу і часу 

відпочинку, охорони праці, захисту працівників при скороченні штату, 

договірного регулювання праці, банкрутства підприємства і незаконної 

зміни його власника, а також процесів виробничої демократії, які мають 

тенденції до динамічного розвитку [114, c. 20-23]. На нашу думку, наразі 

доцільно розробити і прийняти спеціальну програму, спрямовану на 

прискорення процесу імплементації європейських норм права про трудовий 

договір у трудове право із врахуванням відповідних наукових досліджень у 

цій сфері. В рамках загальної інституційної структури стратегічного 

партнерства нашої країни та країн-членів ЄС необхідно заснувати 

відповідні органи, які б проводити діяльність, що сприяла б удосконаленню 

національного законодавства із врахуванням специфіки європейських норм 

в трудовому законодавстві загалом та у питанні трудового договору 

зокрема.  

Реформування законодавства та приведення його норм у відповідність 

до європейських стандартів у сфері праці повинно бути забезпеченим 

реальною дією системи правових гарантій. Інтеграція України до 

Єропейського Союзу є досить складним процесом та стратегічною метою, 

яка у певній віддаленій перспективі може бути реалізована у тому числі і за 

допомогою запровадження європейських стандартів у трудовій сфері при 

вирішенні внутрішньодержавних питань. Трудова діяльність працівників та 

їх захист відповідно до умов трудового договору має бути повноцінним та 

відповідати європейським нормам, які функціонують на теренах країн 

європейського континенту, і передбачати забезпечення цих суб’єктів 

договірних відносин необхідними умовами, правовими гарантіями на 

державному рівні з можливістю покращувати ці норми шляхом 

запровадження взаємоузгоджених положень в цей документ між сторонами 

трудових правовідносин.  
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Засоби імплементації в сфері регулювання трудового договору 

застосовуються в рамках європейського права і враховують форми 

застосування його норм у національне законодавство. В цілому ж 

констатуємо, що регулювання трудового договору здійснюється на рівні 

національного законодавства, а також міжнародних актів та передбачає 

застосування широкого кола норм правового характеру в процесі 

договірних правовідносин. Регулювання трудового договору як вагомого 

інституту трудового права в країнах європейської спільноти передбачає 

норми регламентації відносин найму працівників із закріпленням правових 

гарантій на рівні держав при запроваджені положень договірного характеру 

між головними суб’єктами трудового права. 

Імплементація ґрунтується на принципах європейського права 

про трудовий договір. Реалізація норм міжнародного права здійснюється 

за допомогою способів імплементації. На даному етапі розвитку трудових 

правовідносин немає єдиного підходу щодо критеріїв їх визначення, 

розмежування та систематизації імплементації них норм. Певним чином 

вплинув на ситуацію принцип суверенної рівності держав, який надає їм 

можливість самостійно визначати характер і послідовність своїх дій щодо 

реалізації норм міжнародних зобов’язань. Саме за допомогою принципів 

можливо охарактеризувати норми європейського права у сфері регулювання 

трудового договору.  

Принцип свободи праці охоплює своїм змістом і принцип свободи 

трудового договору, який передбачає правове регулювання тільки трудових 

відносин, на відміну від принципу свободи праці, який реалізується в 

нормах різних галузей права, що регулюють відносини, пов’язані з 

трудовою діяльністю людини в різних правових формах. Зміст принципу 

свободи трудового договору, поряд з принципом свободи праці, закріплений 

на міжнародному рівні. Іншим загальновизнаним міжнародним принципом, 

який має безпосереднє відношення до свободи трудового договору, є 

заборона примусової праці [115, с. 132]. Запровадження нових норм в 
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європейське законодавство здійснюється із врахуванням існуючих 

принципів, які не мають їм суперечити. Праця є важливою складовою 

регулювання трудових відносин, а працівник потребує більшого захисту в 

порівнянні з іншими суб’єктами трудового права, особливо в рамках 

трудового договору. Тому важливо під час процесу імплементації 

європейських норм про трудовий договір у вітчизняне законодавство 

приділяти увагу судовій практиці та її тлумаченню з приводу застосування 

певних норм законодавства ЄС. За допомогою комплексного вивчення 

європейських норм процес імплементації, зокрема у сфері трудового 

договору, матиме ефективний та багатоаспектний результат. Трудовий 

договір заслуговує особливої уваги при встановленні відносин договірного 

характеру між їх сторонами. Шляхом укладення трудового договору 

передбачається реалізація принципу свободи праці. Норми, які 

упорядковують трудові правовідносини в рамках трудового договору, 

закріплюються в положеннях національного законодавства із врахуванням 

специфіки європейських норм права в даній сфері. 

Норми європейського права містять в собі всі міжнародні стандарти в 

галузі регулювання трудового договору, але в той же час інституції 

Європейського Союзу вживають заходів щодо закріплення нових 

додаткових положень, необхідність яких об’єктивно зумовлена 

міждержавним характером ринку праці. Інститути Європейського Союзу в 

сфері трудового права постійно розширюють коло правової регламентації 

на наднаціональному рівні, що обумовлено швидкими змінами в суспільстві 

та у відносинах трудового характеру. Досить детально на рівні 

Європейського Союзу врегульовано питання взаємодії роботодавця і 

потенційного працівника ще на стадії, що передує укладенню трудового 

договору. Законодавці Європейського Союзу вирішили дану проблему, 

прийнявши Директиву 91/533/EEC від 14 грудня 1991 року «Про 

зобов’язання роботодавця інформувати працівників про умови, які 

застосовуються до трудового договору або трудових правовідносин» [112, c. 
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26]. У цій Директиві закріплені право працівників і обов’язок роботодавців 

інформувати працівників, а точніше знайомити їх з істотними умовами 

трудового договору. В законодавстві країн європейського континенту 

частково вирішено питання про виникнення відносин трудового характеру 

без оформлення трудового договору, тобто таких відносин, які не 

підпадають під традиційне оформлення їх шляхом укладення трудового 

договору. Певні особливості в правовому регулюванні трудового договору 

на території країн ЄС обумовлені специфікою правового положення 

працівника та проявляються у спробі знайти компроміс у співвідношенні з 

економічними і соціальними нормами в регулюванні найманої праці. 

Слід зазначити, що для покращення національного законодавства у 

сфері регулювання трудового договору необхідно привести його у 

відповідність з вимогами ЄС, що допоможе створити умови для вступу 

України до Європейського Союзу. Внесення змін до національного 

законодавства у сфері регулювання трудового договору із врахування 

регламентів та директив спеціального спрямування, які діють в 

європейських країнах, стосуються договірних правовідносин з метою 

подолання колізій у вітчизняному законодавстві при інтеграції України до 

ЄС.  

Отже, процес імплементації норм європейського права про трудовий 

договір має ряд особливостей, які при успішному впровадженні допоможуть 

унормувати та вдосконалити механізм функціонування договірних відносин 

між сторонами. Договірні відносини, які оформляються підписанням 

трудового договору між сторонами, передбачають принцип взаємної довіри 

із врахуванням обов’язків кожного суб’єкта трудового права, закріплених 

на рівні національного законодавства. Законодавство європейських країн 

максимально чітко затверджує принципи та зміст трудового договору. Для 

ефективного регулювання трудового договору кожній країні необхідно 

розробити ґрунтовну основу для цього. В положення трудового договору не 

можуть бути включені умови, які порушують права працівників та не 
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відповідають чинному законодавству, що регламентує трудову діяльність. 

Органи державної влади мають створити умови, що передбачатимуть 

запровадження норм європейського права про трудовий договір в 

нормативно-правові акти, які регламентують досліджувану сферу 

договірних відносин, та забезпечити правове регулювання трудового 

договору аналогічно до здійснення цього процесу в країнах європейського 

континенту. Тому при подальшому реформуванні системи національного 

трудового законодавства неоціненними є норм європейського трудового 

права. 

На сьогоднішній день значення імплементації європейських норм про 

трудовий договір має особливе значення для суб’єктів трудових 

правовідносин. Відтак, проведене дослідження окресленої теми 

обумовлюється прагненням інтеграції України до європейських структур, 

тому існує суттєва необхідність для врахування імплементації європейських 

норм права про трудовий договір в національне законодавство. 

Підсумовуючи вищевикладене, приходимо до висновку, що процес 

імплементації є досить складним та кропітким, вимагає багато зусиль від 

органів державної влади. Імплементація європейських норм права про 

трудовий договір зумовлена необхідністю пришвидшення цих процесів при 

реформуванні трудового законодавства загалом та в питанні регулювання 

договірних правовідносин між роботодавцем та працівником зокрема.  

Обраний нашою країною вектор інтеграції до Європейського Союзу 

обумовлює необхідність імплементації європейських норм права про 

трудовий договір у трудове право України. Результативний процес 

імплементації залежить від рівня ефективності впровадження норм в 

національне законодавство та є способом усунення колізій між правовими 

нормами країн європейського континенту у питанні трудового договору. 

Важливою складовою процесу імплементації є приведення законодавства 

України, що регулює договірні відносини між суб’єктами трудового права, 

у відповідність до норм законодавства ЄС. Варто зазначити, що розкриття 
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поняття та значення імплементаційних норм права про трудовий договір 

сприятиме ефективній законопроектній діяльності в цьому напрямку. Таким 

чином, імплементація вітчизняного трудового законодавства із врахуванням 

специфіки європейської системи трудових норм, особливо у питанні 

трудового договору, створить необхідні передумови в забезпеченні 

повноцінного регулювання договірних відносин, особливо для працівника. 

Процес імплементації має враховувати наукові розробки з приводу норм 

європейського права про трудовий договір, які могли б бути в подальшому 

розглянуті на державному рівні та запроваджені в трудове законодавство. 

 

 

2.2 Правовий механізм імплементації європейських норм про трудовий 

договір у національне трудове законодавство 

 

Актуальність питання зумовлена важливістю розкриття правового 

механізму імплементації європейських норм про трудовий договір у 

національне трудове законодавство для подальшої інтеграції України до ЄС. 

Приведення національного законодавства, особливо в сфері трудового 

договору потребує врахування низки складових елементів для повноцінної 

імплементації норм, які успішно діють в країнах європейського континенту 

та передбачають захист інтересів суб’єктів договірних правовідносин. 

Розвиток трудового договору обумовлює перспективи правового 

регулювання безпосередньо пов’язаних з ним відносин. Важливим є те, що 

трудовий договір як інститут трудового права є основоположним в 

трудовому законодавстві. Основною метою правового регулювання 

трудових договорів згідно з європейськими нормами є досягнення 

узгодження інтересів працівників і роботодавців у цій сфері. Членство у ЄС 

вимагає адаптації вітчизняного законодавства до вимог нормативних актів 

Союзу. У першу чергу це стосується законодавства, що регулює свободу 

пересування та умови праці. Важливий принцип, якого необхідно 
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дотримуватися при удосконаленні трудового законодавства, – це 

врахування правового механізму імплементації європейських норм про 

трудовий договір у вітчизняне законодавство. На сьогоднішній день велика 

увага має приділятись повноцінному регулюванню відносин трудового 

характеру, що надасть змогу у повній мірі забезпечити поєднання інтересів 

суб’єктів договірних відносин у рамках трудового договору. Саме за 

допомогою механізму імплементації в сфері трудового договору, виходячи 

із стандартів європейського права, можливо охопити все коло трудових 

правовідносин, які зможуть відповідати вимогам суспільства. Таким чином, 

розкриття механізму імплементації у питанні трудового договору дозволить 

більш комплексно розкрити важливість запровадження європейських норм 

у трудове законодавство України. Головне завдання даного дослідження 

полягає у створенні підґрунтя теоретичного характеру для вирішення цього 

практичного завдання, що обумовлює актуальність його у галузі трудового 

права і насамперед в сфері регулювання трудового договору, із врахуванням 

законодавчих норм європейських країн. 

Теоретичну основу дослідження становили праці науковців, таких як:       

М. Баймуратова, В. Буткевича, Л. Гінзбурга, І. Грицяка, В. Денисова,                           

І. Кисельов, М. Козюбри, І. Кравчука, Л. Луць, А. Мойсеєвої, 

П. Мартиненка, В. Муравйова, В. Тація, Р. Петрова, С. Прилипка, 

О. Процевського, О. Смирнова, О. Телічко, С. Шевчука, Ю. Шемшученка, 

О. Ярошенка та ін. Однак комплексному вивченню механізму імплементації 

європейських норм про трудовий договір не в достатній мірі приділялася 

увага вчених. Реформування трудового законодавства викликає 

необхідність вдосконалення механізму правового характеру імплементації 

норм європейського права про трудовий договорів в національне 

законодавство. 

Для успішного розвитку нашої країни як демократичної, соціальної та 

правової держави необхідне дотримання основоположних прав та свобод 

людини і здійснення дій для запровадження міжнародних норм у 
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національне законодавство [116, с. 65]. Трудове законодавство за своїм 

змістом передбачає захист інтересів працівників та роботодавців як 

суб’єктів трудового права. За допомогою врахування норм, які діють у 

більшості європейських країн у положеннях законодавств, маємо змогу 

говорити про результативність нормативно-правових актів, які прийняті в 

межах ЄС у сфері трудового договору. Розвиток міжнародних-правових 

систем у сучасних умовах суспільного прогресу характеризується 

позитивною динамікою із врахуванням розширення простору взаємодії 

національних правових систем та міжнародних. Цей процес потребує 

створення результативного механізму, який передбачатиме узгодження 

способів взаємодії та сприятиме результативному функціонуванню систем у 

межах правового простору.  

Міжнародний механізм імплементації становить собою сукупність 

нормативних та інституційних засобів, які можуть бути застосовані 

державою, і включає в себе засоби реалізації норм міжнародно-правового 

характеру, що створюються зусиллями держав, передбачають сукупність 

правових, інституційних засобів, котрі використовують суб’єкти 

міжнародного права на різних рівнях, а саме міжнародному та 

національному, для подальшої реалізації правових норм [95, с. 92]. 

Механізм імплементації передбачає повну реалізацію зобов’язань, які країна 

взяла на себе згідно з міжнародним правом. При цьому імплементація 

законодавства становить собою процес транспортування міжнародних 

законодавчих актів, у тому числі створення порядку та процедур їх 

впровадження органами державної влади, а також передбачає тлумачення, 

практику застосування, забезпечення дотримання та виконання норм права. 

На думку І. Брацука, імплементація права Європейського Союзу 

становить собою процес транспортування правових норм із врахуванням 

запровадження процедур їх упровадження в національні законодавства. 

Процес імплементації передбачає тлумачення, практику застосування, 

забезпечення дотримання та виконання норм права, які відповідають праву 
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ЄС, органами державної влади, а також сукупність правових засобів, що 

використовуються з метою реалізації норм права ЄС [117, с. 8]. 

Застосування ефективних положень права європейських країн, які матимуть 

законодавче закріплення в межах національного трудового законодавства 

загалом та в питанні трудового договору зокрема, надасть змогу створити 

повноцінну правову базу, що буде направлена на захист прав суб’єктів 

договірних правовідносин. Імплементація спрямована на реалізацію 

зобов’язань та їх виконання на рівні держави шляхом трансформації в 

національне законодавство і підзаконні акти норм європейського права про 

трудовий договір. 

У свою чергу, внутрішньодержавний механізм організаційно-

правового спрямування імплементації норм міжнародного права є 

сукупністю національних правових засобів, що на практиці застосовуються 

для імплементації міжнародного права у сфері співробітництва державних 

органів на міжнародному рівні, які уповноважені реалізовувати міжнародні 

зобов’язання держави, здійснювати правозабезпечувальну діяльність, а 

також формувати національну правозастосовну практику, яка в повній мірі 

відповідатиме вимогам міжнародних норм [118, с. 338]. За допомогою 

імплементації норм міжнародного права до національного законодавства, 

враховуючи специфіку трудового договору, забезпечується дотримання 

норм права на міжнародному рівні, а також виконання взятих на себе 

зобов’язань в межах національного законодавства. Механізм імплементації, 

особливо в питанні запровадження норм про трудовий договір у вітчизняне 

законодавства, є важливою складовою для покращення трудового 

законодавства в цій сфері.  

Європейське право становить собою систему норм, що пов’язує всі 

держави, які завдяки правовому механізму були трансформовані в 

національні правові системи країн. Унікальність ЄС полягає в тому, що до 

складу цього інтеграційного об’єднання входять держави зі специфічними 

правопорядками, що і зумовлює різноманітні підходи до визначення 
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механізму імплементації в національних законодавствах [119, с. 406-407]. 

По-перше, механізм імплементації правових норм повинен передбачати 

елементи, які структурно розкривають важливість всього процесу 

імплементації, а, по-друге, органи державної влади мають здійснювати всі 

необхідні заходи із використанням ряду правових засобів для врахування 

положень європейського права, особливо в питанні трудового договору і 

законодавчо закріпити імплементовані приписи у трудове законодавство, 

що в цілому матиме вплив на договірні правовідносини між суб’єктами 

трудового права. 

М.О. Раскалєй вказує, що для результативної імплементації правих 

норм в національне законодавство держави необхідно, щоб ці норми бути 

конкретизовані із зазначенням відповідних прав та обов’язків і передбачати 

відповідальність за невиконання взятих державою зобов’язань щодо їх 

виконання [120, с. 13]. Враховуючи думку науковця, можна сказати, що 

імплементація норм права є досить складним процесом. Для повноцінного 

та ефективного процесу її здійснення має бути застосований відповідний 

механізм, який би гарантував недопущення колізійності з іншими актами 

національного законодавства, особливо якщо вони застосовуються в одній 

сфері. Тому механізм імплементації передбачає створення складових 

елементів для запровадження норм про трудовий договір у національне 

законодавство, і роблять це відповідні органи, до компетенції яких входить 

прийняття нормативних актів. Тобто, вищезазначений механізм 

спрямований на регулювання процесу запровадження норм у законодавство 

з метою усунення прогалин у сфері трудового договору. 

Механізм імплементації має величезне значення наукового та 

практичного характеру, оскільки від результативного запровадження норм, 

які функціонують у європейських країнах, залежить ефективність правового 

регулювання трудового договору в межах національного законодавства. 

Застосування цих норм має на меті досягнення певних завдань, які повинні 

бути враховані на рівні держави компетентними органами для подальшого 
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включення європейських приписів до вітчизняної системи трудових норм 

[121, с. 3]. Тобто, акти, які запроваджуються в національне законодавство, 

особливо кодифіковані закони, мають закріплювати стандарти 

європейського зразка для гарантування повноцінної імплементації 

положень про трудовий договір і запроваджуватись злагодженим шляхом. 

Так як трудовий договір є важливим інститутом трудового права, 

імплементація норм для його регулювання повинна виходити із стандартів 

європейських країн та має бути врахована у вітчизняному трудовому 

законодавстві. 

Механізм імплементації європейських норм про трудовий договір у 

національне трудове законодавство розкриємо через складові елементи, які 

мають бути включені при запроваджені європейських норм про трудовий 

договір у національне трудове законодавство, а саме:  

1) система стандартів європейських норм у сфері трудового 

договору, які зафіксовані у правових актах; 

2) система національних нормативно-правових актів, яка враховує 

засади проведення імплементації міжнародних трудових стандартів;  

3) система 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. 

Першим елементом механізму імплементації є система стандартів 

європейських норм у сфері трудового договору, зафіксованих у правових 

актах.  

Найбільш змістовно європейські норми розкриті в директивах, які 

діють у рамках ЄС. Для розкриття механізму імплементації доцільно 

представити систему стандартів, які закріплені у актах європейських країн. 

Детальна характеристика змісту актів у сфері трудового договору створить 

умови для обґрунтованого і доцільного запровадження положень актів ЄС у 

національне трудове законодавство.  
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В європейських країнах у достатній мірі розвинена сфера регулювання 

правового характеру трудових відносин загалом та в питанні трудового 

договору зокрема, тому саме норм ЄС є важливими для національної 

юридичної практики, які можуть бути застосовані для вдосконалення 

трудового законодавства на національному рівні [122, с. 154]. Норми про 

трудовий договір, що діють в рамках європейського континенту, 

враховують міжнародні стандарти, а також динамічні зміни, які 

відбуваються у договірних відносинах між суб’єктами, і це дозволяє у 

повній мірі здійснювати регулювання трудового договору. 

Одним із основних складових інтеграційного процесу є імплементація 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу та 

приведення у відповідність із європейськими стандартами чинного 

законодавства, що охоплює і трудове законодавство. Більшість норм 

трудового права ЄС містяться у директивах, а саме щодо дискримінації з 

питань зайнятості, оплати праці, трудового договору, роботи на визначений 

строк та неповної зайнятості [123, с. 133]. Прагнення нашої країни стати 

повноправним членом ЄС і обумовлює процеси імплементації європейських 

норм особливо про трудовий договір в національне законодавство. 

Для підвищення ефективності правового механізму взаємодії Ради 

Європи, Євросоюзу та України важливим є формування системи правових 

засобів та заходів, які б забезпечували інтеграційні процеси на кожній із 

стадій відповідними способами. Л.А. Луць вважає, що поняття правового 

механізму взаємодії норм міжнародного та національного права визначено 

як систему конституційно-правових норм, що забезпечують узгодження 

норм міжнародного і національного права [124, с. 73]. Реалізація заходів, 

спрямованих на інтеграційні процеси, має передбачати забезпечення 

юридично-технічних засобів для втілення міжнародних норм у національну 

правову систему. 

Для розкриття важливості європейських норм та їх подальшої 

імплементації через правовий механізм в національне законодавство 
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необхідно враховувати директиви, які діють на теренах ЄС. Західні вчені 

виходять з того, що трудовий договір повинен мати стандартизовану форму 

в його найбільш істотних змістовних положеннях, тому Директива 

Європейського Парламенту № 91/533 від 14 грудня 1991 зобов’язує 

роботодавця інформувати прийнятих працівників про основні умови 

договору, включаючи такі умови, як найменування сторін, місце роботи, 

трудова функція, дата початку роботи, тривалість щорічної оплачуваної 

відпустки, термін попередження про звільнення, заробітна плата [125, 

с.148].  

Національне законодавство передбачає інформування працівників про 

умови трудового договору та в цілому відповідає Директиві Ради № 

91/533/ЄЕС. Необхідно звернути увагу, що в Україні перелік обов’язкових 

умов трудового договору значно менший, хоча необхідно враховувати той 

факт, що зазначена Директива має носити рекомендаційний характер для 

країн-учасниць Європейського Союзу. 

Науковці приділяють особливе значення добровільності трудового 

договору, що розглядається як прояв свободи вибору, це вказано в 

Директиві Європейського Парламенту № 593/2008 від 17 червня 2008 року: 

«Трудовий договір регулюється правом, обраним сторонами. Вибір повинен 

бути прямо виражений або виразно випливати з положень договору, а за 

допомогою цього вибору сторони можуть зазначити право для свого 

договору, що підлягає застосуванню в цілому або тільки для окремої його 

частини» [126, с. 32-35]. За своєю природою директиви становлять певний 

вид законодавчого акта, що діє в межах ЄС, а положення, які закріплені в 

них, вводяться через національне законодавство. Директиви повинні 

відображати положення договорів, але вони так само, як і договори, мають 

верховенство над національним правом. Вони мають бути перенесені до 

національних юридичних законодавчих основ. Це забезпечить можливості 

використання різних засобів і форм впровадження. Однак в національному 

законодавстві не існує законодавчо затвердженої вимоги щодо єдиної 
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письмової форми інформування працівників при прийнятті на роботу з 

приводу низки питань, зазначених в Директиві № 91/533/ЄЕС. А також не 

закріплена вимога щодо інформування працівника про тривалість роботи за 

кордоном та про джерела її фінансування у випадку, якщо працівник 

повинен працювати за кордоном. 

Окремі норми національного законодавства не враховують деяких 

положень міжнародних та європейських нормативно-правових актів у сфері 

забезпечення рівності трудових прав та в питаннях заборони дискримінації 

на роботі і при працевлаштуванні. Питання заборони дискримінації на 

роботі та під час працевлаштування регулюється положеннями Директиви 

№ 2002/73/ЄЕС, Директиви № 2000/43/ЄЕС та Директиви № 2000/78/ЄЕС 

[127, с. 101]. Отже, потрібно врахувати досвід правового регулювання в 

країнах-членах Європейського Союзу щодо укладення трудового договору, 

вирішення питань стосовно нетипової зайнятості, вдосконалення 

законодавства у цьому напрямку, а також розглянути певні аспекти щодо 

інформування про умови трудового договору.  

Директива 99/70/ЄС від 28 червня 1999 року про рамкову угоду 

відносно роботи на основі строкових трудових договорів, укладеної між 

UNICE, CEEP, ETUC [128], має на меті підвищення ефективності строкових 

трудових договорів шляхом введення заборони на дискримінацію щодо 

осіб, які працюють на підставі таких договорів, а також встановлення 

правил, які попереджують їх необґрунтоване укладення. У цьому акті 

європейського законодавства передбачено наступне: вимоги наявності 

об’єктивної причини, які обумовлюють продовження таких договорів; 

встановлення максимального загального строку, на який послідовно можуть 

укладатись строкові договори; вказівка щодо кількості продовжень [129, с. 

70]. Під впливом Директиви ЄС про строкові трудових договорах в країнах 

європейського континенту були прийняті нормативні акти, в яких 

викладено основні положення цього документа. 
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Дослідники оцінили Директиву ЄС про строкові трудові договори як 

правовий інструмент, що має результативний ефект при регулюванні 

трудових відносин працівників за строковими трудовими договорами [129, 

с.70] і дієвий механізм розвитку рівності у праці. Запровадження директив 

полягає в прийнятті додаткових умов та виборі компетентних національних 

органів для застосування положень, які враховані в актах ЄС [130, с. 184]. 

Таким чином, створення умов для застосування норм, які містить 

положення, здійснюється органами влади із виконанням всіх елементів 

механізму імплементації. Адаптація законодавства України до 

Європейського Співтовариства має розглядатися як невід’ємна складова 

правової реформи, що відбувається в процесі глобальної економічної та 

політичної трансформації українського суспільства. Імплементація 

директив ЄС у національний правопорядок здійснюється шляхом зміни або 

скасування чинних законів та підзаконних актів. При цьому директива буде 

діяти лише за умови прийняття відповідного нормативно-правового акта 

національного законодавства, в якому повною мірою або частково може 

бути відтворено положення акта, що містить норми європейського права 

про трудовий договір.  

Для результативного правового механізму взаємодії ЄС та України 

важливо сформувати систему правових засобів, які забезпечували б 

інтеграційні процеси на кожній зі стадій відповідними способами. Така 

система заходів має включати:  

1) дослідження, що передбачатиме аналіз правових норм та 

особливостей правових систем в європейських країнах та в Україні; 

 2) визначення оптимальних форм та видів гармонізації, уніфікації і 

відповідних засобів їх здійснення; 

 3) створення умов здійснення процедури імплементації європейських 

норм [131, с. 54].  

Необхідними діями для реформування в даній сфері є узагальнений 

аналіз науковців щодо регулювання трудового договору та забезпечення 
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імплементаційних процесів із врахуванням європейських стандартів. 

Сучасний етап реформування трудового законодавства в країні передбачає 

пошук шляхів для запровадження та реалізації норм про трудовий договір, 

виходячи із правових актів, що діють на теренах європейських країн. У 

свою чергу, складність процесу реформування трудового законодавства 

загалом та в сфері трудового договору зокрема не відображає 

конструктивну співпрацю всіх державних органів для здійснення механізму 

імплементації в повній мірі. Слід наголосити, що трудовий договір та 

положення, які його регулюють, потребують науково обґрунтованого 

вдосконалення, і це має привести до створення узгодженої та цілісної 

системи правових норм, які б належним чином регламентували усю 

специфіку трудової діяльності в рамках договірних відносин між суб’єктами 

трудового права. 

Наступним елементом механізму імплементації є система 

національних нормативно-правових актів, яка враховує засади проведення 

імплементації міжнародних трудових стандартів. Складовий елемент 

механізму імплементації європейських норм про трудовий договір 

пов’язаний із процедурами, які передбачають певні дії органів влади в 

межах покладених на них повноважень. Сучасне трудове законодавство 

змінювалось за різних умов та під впливом певних факторів історичного та 

економічного характеру. Діючі на даний час нормативно-правові основи, які 

передбачають функціонування трудового договору, є застарілими та 

потребують створення законодавчої бази у відповідності до європейських 

норм для регулювання договірних відносин. Прагнення України вступити в 

Європейське співтовариство обумовлює необхідність врахування вимог та 

стандартів до законодавства у сфері укладання трудового договору, які 

існують в країнах Європи [132, с. 97]. Питання правового регулювання 

трудового договору в межах наукового дослідження передбачає 

удосконалення трудових норм шляхом імплементації європейських 

норм. Норми права, що мають міститься в трудовому законодавстві та 
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розкривати трудовий договір, набувають ще більшої ваги за умов 

реформування. За допомогою механізму імплементації європейських 

норм про трудовий договір можливо привести у відповідність до 

стандартів міжнародного зразка вітчизняне трудове законодавство. В 

умовах сьогодення перед законодавцем стоять завдання створити 

правову базу, здатну забезпечити розвиток у соціально-трудовому сенсі 

і захистити інтереси сторін договірних правовідносин. 

Перетворення, які відбувають на теренах нашої країни, свідчать про 

важливість співробітництва та партнерства з державами-членами ЄС, 

оскільки в межах європейської спільноти існують усталені демократичні 

традиції державотворення, захисту прав та свобод людини, високі соціальні 

стандарти з питань праці загалом та в сфері трудового договору зокрема. 

1994 року між Україною і Європейськими Співтовариствами було укладено 

Угоду про партнерство і співробітництво [133], на підставі якої було 

визначено базові засади і принципи співробітництва та партнерства з питань 

праці, соціального забезпечення, напрямів імплементації трудового 

законодавства до законодавства ЄС з питань праці.  

Для запровадження змін в національне трудове законодавство шляхом 

врахуванням правового механізму імплементації європейських норм про 

трудовий договір був розроблений Закон України «Про Загальнодержавну 

програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу» [134]. В положеннях цього нормативно-правового акта враховані 

організаційні засади адаптації законодавства, а також передбачені правила 

для розгляду проектів нормативно-правових актів, що регулюють питання 

запровадження норм європейського права. 

В.І. Муравйов наголошує на тому, що в ЄС одним із засобів 

подолання перешкод на шляху до створення внутрішнього ринку 

вважається гармонізація, яка полягає у приведенні норм внутрішнього права 

країн у відповідність до вимог права Євросоюзу [135, с. 266].  
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Отже, шляхом прийняття актів, які враховують норми країн ЄС, 

вносяться зміни в національне законодавство згідно з нормативно-

правовими актами, які регулюють процес адаптації законодавства. 

Регулювання трудових відносин має здійснюються засобами, розробленими 

відповідно до принципів європейських норм, які в подальшому можуть бути 

використані на рівні національної системи в законодавстві. За допомогою 

запровадження норм, які діють в ЄС, у національне законодавство 

створюється доцільність правового впливу на відносини у сфері трудового 

договору. Механізм імплементації включає в себе складові, що передба-

чають послідовну дію організованих юридичних засобів, які дають 

можливість досягти відповідного ефекту в рамках певної правової 

процедури, що є необхідним при запровадження норм європейського зразка 

про трудовий договір у законодавство. 

Процедури, що застосовуються на практиці державами-членами при 

включенні директив до національного законодавства, не відрізняються від 

імплементації будь-якої міжнародної угоди, яка укладається державами ЄС 

[136, с. 17]. Імплементація міжнародної угоди може відбуватися як шляхом 

інкорпорації, так і шляхом трансформації. Виконання директив завжди 

вимагає впровадження додаткових норм, спрямованих на конкретизацію та 

деталізацію відповідних їх положень [136, с. 17]. Тому можна дійти такого 

висновку, що імплементація норм в національне законодавство 

здійснюється за допомогою діяльності органів влади згідно з вимогами 

нормативно-правових актів із врахуванням засад проведення імплементації 

європейських трудових стандартів у сфері трудового договору.  

Внутрішнім організаційно-правовим механізмом імплементації права 

ЄС є комплекс правових заходів, а також національних інститутів, що 

забезпечують імплементацію норм європейського права у внутрішні 

правопорядки країни [119, с. 408].  

Таким чином, імплементаційний механізм норм права ЄС в Україну є 

надзвичайно різноманітним та включає низку специфічних процедур, 
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прийомів та засобів. У процесі створення в державі реальних механізмів та 

засобів для забезпечення дій, направлених на імплементацію норм 

європейського права в національне законодавство, формується 

результативне середовище, що являє собою важливий чинник становлення 

демократичної правової держави на шляху до світового співтовариства. 

Україна, прагнучи швидких і позитивних змін у всіх сферах життя, повинна 

запроваджувати дієві реформи, що будуть спрямовані на забезпечення 

реалізації механізму імплементації міжнародних актів у національне 

законодавство. Нормативний акт, що направлений на програму адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС, допомагає врегульовувати 

питання у сфері запровадження норм європейського права за допомогою 

засобів і методів, які діють в державі, для досягнення ефекту від 

подальшого застосування світових стандартів саме в трудовій сфері. 

Ю. А. Тихомиров зазначає, що після імплементації міжнародних 

стандартів потрібні програмні заходи щодо їх реалізації. До них дослідник 

включає наступні:  

1) визначення варіантів форм приведення національних законодавств 

у відповідність до міжнародних стандартів для повного розкриття змісту 

понять, термінів та інших складових, щоб у подальшому уникнути колізії;  

2) формування нових структур або зміна діючих органів; 3) 

запровадження процедур нового зразка для діяльності органів, які 

вирішують правові питання [137, с. 71]. Таким чином, механізм 

імплементації норм європейського права становить собою поєднання 

правотворчої та організаційно-виконавчої діяльності у сфері реалізації 

норм. А це означає, що державні органи використовують засоби із 

врахуванням науково обґрунтованих способів для запровадження 

імплементаційних норм. 

Слід погодитися з думкою Л.Х. Мінгазова, що в залежності від різних 

факторів необхідним виявиться застосування певного способу приведення в 

дію норм європейського чи міжнародного права всередині держави. 
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Відповідно, державні органи конкретної країни повинні мати у своєму 

розпорядженні всі ці способи і користуватися ними в залежності від 

практичних потреб [138, c. 189]. Із наведеного трактування можна зробити 

висновок, що механізм імплементації неможливий без створення 

сприятливих умов для запровадження норм в національне законодавство та 

має враховувати систему нормативно-правових актів. Варто вказати, що від 

структурної побудови законодавчих актів, які мають на меті дії, направлені 

на адаптацію законодавства, залежить правове регулювання трудового 

договору із врахуванням міжнародних та європейських норм. 

Інтеграція України до ЄС охоплює аспекти скоординованих дій 

внутрішньої і зовнішньої політики. На сьогодні це питання є одним із 

найактуальніших на теренах нашої країни. Європейська інтеграція виступає 

не тільки фактором прискорення економічного розвитку країн, а й 

важливою основою для запровадження норм правового характеру шляхом 

приведення у відповідність положень національного законодавства до 

законодавства країн інтеграційного об’єднання європейського континенту. 

Обґрунтування імплементації норм трудового договору із застосуванням 

практики країн Європи в національне середовище має відбуватись із 

врахуванням механізму імплементації та методів його запровадження у 

відповідності до національних приписів. Інтеграція України до 

європейських структур неможлива без забезпечення ефективного процесу 

вдосконалення норм, що стосуються трудового договору, та їх 

запровадження в законодавство. Саме тому дослідження механізму 

імплементації норм європейського права з даного питання має важливе 

значення як теоретичного, так і практичного характеру. В свою чергу, 

впровадження стандартів європейського зразка дозволить продовжити 

реформування трудового законодавства та покращити забезпечення 

правового характеру договірних правовідносин і в цілому надасть цілісну 

можливість для регулювання у даній сфері. 
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В умовах сьогодення трудовий договір в країнах європейського 

континенту є основним документом, що регламентує найбільш істотні 

аспекти трудових правовідносин та виступає базисом трудового права в 

країнах ЄС. З урахуванням європейських прагнень України в Трудовому 

кодексі мають бути закріплені норми європейського права в даній сфері. Це 

дозволить перетворити трудовий договір у результативний інструмент 

правового регулювання ринку праці.  

Останнім складовим елементом механізму імплементації є система 

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. 

Згідно із Законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» на 

Міністерство юстиції України [139] покладається функція щорічного 

формулювання та подання пропозицій щодо фінансування заходів в рамках 

програми адаптації законодавства України [134]. Даний орган має 

реалізувати цілу низку заходів, спрямованих на реалізацію програми 

адаптації і створення умов для повноцінного трактування європейських 

норм. Загалом на державні органи покладено контроль в питанні 

проведення імплементації норм європейського права загалом та в сфері 

трудового договору зокрема. Враховуючи процеси реформування, які 

необхідні в трудовому законодавстві, особливу увагу варто приділяти 

питанню запровадження європейських норм та покладення на уповноважені 

органи обов’язків у цій сфері для результативного функціонування процесу 

імплементації. 

Верховна Рада України є органом, що відіграє важливе значення у 

формуванні механізму правового характеру імплементації європейських 

норм про трудовий договір. Цей орган законодавчої влади має виконувати 

певні дії з метою впровадження трудових стандартів із врахуванням права 

країн європейського континенту, а саме: 
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– розгляд законопроектів в рамках програми адаптації законодавства;  

– коригування програми згідно з положеннями стратегії адаптації;  

– щорічне заслуховування доповідей інших компетентних органів про 

стан виконання заходів з адаптації національного законодавства;  

– аналіз законопроектів на предмет їх відповідності положенням 

нормативних актів ЄС [134]. Механізм правового характеру імплементації 

норм про трудовий договір в законодавство України має враховувати 

результативно діючі імплементаційні норми європейського права, які 

повинні служити гарантією реалізації міжнародних стандартів праці, 

оскільки вони можуть втілюватись в життя лише за участю держави. 

Найвищий орган виконавчої влади, а саме Кабінет Міністрів України, 

має ряд повноважень щодо затвердження погодженого з відповідним 

комітетом Верховної Ради України щорічного плану заходів з виконання 

програми адаптації законодавства. До компетенції цього органу відноситься 

також обговорення витрат та врахування їх у проекті Державного бюджету 

України, що передбачає фінансування виконання програми адаптації [134]. 

Безпосередньо питання, пов’язані з імплементацією, реалізує 

Координаційна рада з адаптації законодавства України до законодавства ЄС 

[140], створена постановою Кабінету Міністрів України. Головним її 

завданням визначено створення відповідних умов для виконання програми 

адаптації законодавства України до законодавства співтовариства [141]. 

Кабінет Міністрів України та Координаційна рада здійснюють дії, 

направлені на приведення національного законодавства у відповідність до 

європейських норм. Процес вдосконалення національного трудового 

законодавства за своєю суттю складний і його варто проводити за 

допомогою чіткого та злагодженого механізму. Тому регулювання 

правового характеру трудового договору має здійснюватись за допомогою 

механізму імплементації європейських норм про трудовий договір у 

національне трудове законодавство за допомогою органів влади, виходячи з 

положень нормативно-правових актів, які регламентують цей процес. 
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 В.Г. Вишняков наголошує на тому, що стан роботи по реалізації 

законів показує, що в нашій державі немає ще налагодженої системи і 

послідовності в цьому процесі. Найсуттєвішим недоліком є відсутність 

практики закріплення обов’язків за посадовими особами, які здійснювали б 

контроль за виконанням положень законів, несли відповідальність за 

впровадження імплементаційних норм у законодавство [142, с. 261]. Для 

вдосконалення механізму імплементації потрібен розподіл компетенції 

органів державної влади та визначення органу, відповідального за 

ініціювання процедури імплементації європейських норм про трудовий 

договір в національне законодавство. Механізм імплементації повинен 

формуватись із врахуванням проведеного органами влади аналізу 

рекомендаційних актів, а також дій вищих органів виконавчої влади, 

спрямованих на імплементацію положень європейських норм у 

законодавство. 

На думку К.В. Мельника, при імплементації норм праці, а також 

положень, направлених на регулювання трудового договору, доцільно 

враховувати характер національної правової системи, стан економіки, 

рівень культури, історичні особливості і традиції, оскільки саме від цього в 

значній мірі розкривається ефективність міжнародних стандартів трудових 

норм та їх вплив на відносини трудового характеру в державі [143, с. 650]. 

Загалом, імплементацію необхідно проводити із врахуванням комплексного 

характеру всіх особливостей вітчизняної системи права. Запровадження 

норм у сфері трудового договору слід здійснювати, виходячи із практичного 

їх функціонування в межах європейських країн. На теренах нашої країни 

варто забезпечити повноцінний механізм впровадження європейських норм 

з метою уникнення колізій при його реалізації.  

Європейський Союз здійснює співробітництво з країнами, які не є 

членами співтовариства, за допомогою укладення угод про асоціацію, що 

передбачає створення зон вільної торгівлі та тісну співпрацю як у 

політичній сфері, так і в економічній. У положеннях Договору про 
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функціонування Європейського Союзу закріплено, що в рамках угод про 

асоціації відбувається заснування органів співпраці сторін та створення 

інституційних механізмів [144, с. 237]. За допомогою такої форми 

співробітництва можливо здійснити введення в дію норм європейського 

права у відповідності до обсягу повноважень органів влади та запровадити 

умови для функціональної рівноваги правових актів, забезпечити той 

ступінь збалансування між ними, що дозволяє правовій системі розвиватись 

згідно з певним вектором.  

Між Україною та ЄС також було укладено Угоду про асоціацію, в якій 

регламентується низка питань щодо співробітництва та партнерства з 

питань праці [145]. Разом із тим, подальший процес зближення України та 

ЄС вимагатиме якісних та системних кроків щодо проведення в Україні 

соціально-економічних реформ, розвитку законодавства з урахуванням 

європейських стандартів з питань праці загалом та в сфері трудового 

договору зокрема.  

У рамках цієї Угоди передбачено механізм, що складається з 

компетентних органів, які мають на меті створити умови для покращення 

актів національного законодавства з приведенням їх у відповідність до 

європейських стандартів. Рада асоціації має ряд функціональних 

повноважень, які полягають у проведенні контролю та моніторингу 

виконання положень в рамках підписаної Угоди між Україною та ЄС [145]. 

Цей орган є важливим суб’єктом серед міжнародних спеціалізованих 

утворень, здатним надавати правову та організаційну підтримку 

національним органам при реалізації ними своїх функцій у сфері 

імплементації європейських стандартів, а також здійснювати контроль 

зовнішнього спрямування за діяльністю суб’єктів, що уповноважені 

виконувати завдання з реформування національної правової системи. В 

межах цього органу функціонує Комітет асоціації, що надає рекомендації 

при виконанні Радою асоціації обов’язків [145]. Ще одним органом, який 

врахований в Угоді про асоціацію, є Парламентський комітет асоціації, що 
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створений у якості основи для обговорення ключових аспектів, які 

стосуються питань, що виникають в ході реалізації Угоди про асоціацію між 

Україною і ЄС [145]. Вищезазначений орган в більшій мірі передбачає 

дискусійне обговорення, яке необхідне для діяльності у сфері імплементації 

європейського законодавства. 

Підписавши дану Угоду, наша країна взяла на себе ряд зобов’язань 

перед ЄС щодо впровадження заходів, спрямованих на забезпечення та 

виконання приписів в більшій мірі в політичній та економічній сфері із 

врахування положень у сфері праці [145]. Таким чином, механізм 

імплементації реалізується і в рамках європейських інституцій, і 

внутрішньодержавної взаємодії. Він включає в себе способи запровадження 

європейських норм у вітчизняне право за допомогою вже існуючих 

елементів.  

 Е.М. Аметистов зазначає, що виходячи із міжнародних норм про 

працю, найбільш результативним методом є імплементація за допомогою 

норм внутрішнього права. В рамках цього процесу реалізація цілей 

міжнародних стандартів забезпечується дією норм внутрішньодержавного 

права, що передбачає одночасне використання й інших методів 

імплементації на державному рівні [146, с. 8].  

Коли норми європейського права відрізняються за своїм змістом від 

подібних норм національного законодавства, імплементація на рівні 

держави досягається в результаті зміни, доповнення, скасування або 

прийняття нових положень в межах законодавства, яке таким чином 

приводиться у відповідність з нормами європейського права про трудовий 

договір. Процес формування і подальшого вдосконалення чинного 

трудового законодавства багатогранний і тісно пов’язаний з діяльністю 

органів по застосуванню трудового законодавства.  

Як зазначає В.Л. Костюк, основними тенденціями вдосконалення 

системи трудового законодавства є: 
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 1) вироблення дієвого механізму розбудови системи джерел 

трудового права з урахуванням міжнародних договорів про працю;  

2) розробка та впровадження дієвих механізмів гармонізації актів 

внутрішнього трудового законодавства з міжнародними договорами про 

працю;  

3) впровадження механізмів гармонізації актів внутрішнього 

трудового законодавства із законодавством ЄС про працю;  

4) посилення практики двостороннього співробітництва та 

партнерства України з питань праці з іншими державами, насамперед з 

державами, з якими наша країна має спільні кордони [116, с. 68].  

Головною ж проблемою, яка постає перед законодавством у трудовій 

сфері, є створення взірцевого механізму імплементації із використання 

правових засобів та методів на рівні держави, виходячи з практики 

запровадження європейських норм у трудове законодавство. 

 Законодавчі ініціативи при запровадженні норм права європейських 

країн мають відповідати національним нормам та не призводити до колізій з 

чинними актами законодавства. 

Таким чином, правовий механізм імплементації європейських норм 

про трудовий договір у національне трудове законодавство передбачає 

певні особливості, а саме:  

1) стандарти європейського зразка в питанні трудового договору 

враховані в актах, в яких передбачено норми, які направлені на 

регулювання правового характеру трудового договору; 

 2) механізм імплементації становить собою процедуру, що 

направлена на аналіз змісту нормативно-правових актів, які регулюють 

договірні правовідносини в країнах ЄС;  

3) механізм імплементації, який направлений на вдосконалення норм 

трудового договору згідно з нормами європейського права, складається з 

системи інституцій, наділених в межах нормативно-правових актів 

законодавства функціями та повноваженнями, необхідними для належного 
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реформування правової системи України у відповідності до законодавства 

країн європейського континенту. 

На основі вищевикладеного зазначимо, що повноцінне врегулювання 

питань у сфері імплементації норм ЄС стосовно трудового договору 

можливе за умови продуктивних дій органів державного влади, які 

враховуватимуть ряд способів при плануванні, реалізації, координації 

заходів, які направлені на запровадження європейських норм права в 

трудове законодавство.  

Трудовий договір повинен гарантувати рівнозначні норми суб’єктам 

договірних правовідносин.  

Стрімкий розвиток трудового права, його реформування з 

урахуванням змін, що відбуваються в сучасний період у нашій країні, 

роблять вкрай актуальним дане дослідження, а врахування правового 

механізму імплементації європейських норм про трудовий договір є 

важливою практичною складовою для вичерпного вивчення положень, які 

мають бути включені у вітчизняне трудове законодавство. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. 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 національного законодавства норм, які регулюють 

правовідносини договірного характеру між суб’єктами права. 

2. Процес імплементації європейських норм про трудовий договір 

у трудове право є необхідною умовою підвищення рівня захисту прав 

громадян й перетворень у трудових правовідносинах, що викликають 

потребу в продовженні реформування національного трудового 

законодавства. Розроблення дієвої правової моделі імплементації норм про 

трудових договір із врахуванням правових особливостей європейського 

права потребує об’єднання зусиль фахівців у галузі трудового права та 

наукових підходів у цьому напрямку. Проблема вдосконалення норм, 

направлених на регулювання договірних відносин шляхом укладення 

трудового договору посідає одне з актуальних місць у побудові досконалого 

трудового законодавства в нашій країні. Необхідність використання 

різноманітних засобів та способів для запровадження європейських 

стандартів для регулювання інституту трудового договору матиме значний 

вплив на функціонування всього трудового законодавства. Таким чином, з 

огляду на норми європейського законодавства, необхідно наголосити, що 

система регулювання правового характеру трудового законодавства в нашій 

країні потребує перебудови вітчизняних норм у сфері трудового договору. 

3. Значення імплементації норм права про трудовий договір у 

національне трудове право полягає у наступному: 



123 

 

 внесення змін до законодавства має відбуватись через механізм 

імплементації у сфері регулювання трудового договору; 

 запровадження змін у 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 вітчизняне трудове 

законодавство; 

 імплементація ґрунтується на принципах європейського права 

про трудовий договір. 

4. Складовими елементами механізму імплементації європейських 

норм про трудовий договір у національне трудове законодавство є: 

 система стандартів європейських норм у сфері трудового 

договору, зафіксованих у правових актах; 

 система національних нормативно-правових актів, яка враховує 

засади проведення імплементації міжнародних трудових стандартів;  

 система 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. 

5. До особливостей механізму імплементації європейських норм 

про трудовий договір у національне трудове законодавство відносяться 

наступні:  

1) стандарти європейського зразка в питанні трудового договору 

враховані в актах, в яких передбачено норми, які направлені на 

регулювання правового характеру трудового договору;  

2) механізм імплементації становить собою процедуру, що направлена 

на аналіз змісту нормативно-правових актів, які регулюють договірні 

правовідносини в країнах ЄС;  
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3) механізм імплементації, який направлений на вдосконалення норм 

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 у відповідності до законодавства 

країн європейського континенту. 
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РОЗДІЛ 3 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРУ 

 

 

3.1 Проблеми та шляхи їх вирішення у сфері правового регулювання 

трудового договору 

 

Актуальність досліджуваної теми зумовлена важливістю 

вдосконалення правового регулювання трудового договору. Основним 

завданням регулювання правового характеру трудових відносин в умовах 

сьогодення стає створення ефективної моделі для регулювання договірних 

відносин між суб’єктами трудового права.  

Чинне трудове законодавство України приділяє недостатню увагу 

питанню правового регулювання трудових договорів. Проблеми, що 

виникають у процесі регулювання трудового договору, потребують нових 

наукових розробок з даного питання. Таким чином, повноцінне 

регулювання трудового договору має здійснювати із врахуванням 

міжнародних стандартів. Цілісне опрацювання проблем передбачає 

розкриття теоретичних та прикладних аспектів, пов’язаних з трудовим 

правовідносинами та їх регулюванням в межах трудового договору.  

Актуальність обраної теми обґрунтовується необхідністю пошуку 

шляхів вирішення існуючих у сфері правового регулювання трудового 

договору проблем, що допоможе привести трудове законодавство до 

ефективної системи в межах трудових правовідносин між суб’єктами 

трудового права. Особливої значущості в контексті наукового аналізу 

набуває розкриття проблем та шляхів їх вирішення у сфері правового 

регулювання трудового договору, адже ці теоретико-практичні моменти 

складають фундаментальну основу для подальшого реформування 

трудового законодавства. Тому обґрунтування проблем та шляхів їх 
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вирішення у сфері правового регулювання трудового договору має на меті 

вдосконалення норм трудового законодавства із врахуванням договірних 

правовідносин між сторонами трудового договору.  

Проблеми правового регулювання трудових відносин у сфері 

трудового договору в своїх роботах досліджували такі вчені: М.Г. 

Александров, Я.І. Безугла, В.С. Венедиктов, Г.С. Гончарова, Л.П. 

Гаращенко, В.В. Жернаков, І.В. Зуб, М.І. Іншин, Р.I. Кондратьєв, В.В. 

Лазор, А.Р. Мацюк, В.П. Пастухов, В.I. Прокопенко, О.І. Процевський, П.Д. 

Пилипенко, В.Г. Ротань, Г.І. Чанишева, Н.М. Хуторян та iн. Незважаючи на 

значну кількість важливих та цінних досліджень у сфері трудового 

договору, правове регулювання цього інституту трудового права потребує 

комплексного підходу та актуалізації з огляду на суспільну значимість 

даного питання, а також у зв’язку з реформуванням законодавства. 

Враховуючи наведене, вважаємо, що тема дослідження є актуальною як з 

практичної, так і з наукової точки зору. 

У нинішніх умовах регулювання трудового договору є засобом для 

забезпечення прав як роботодавця, так і працівників. Проте воно 

характеризується наявністю цілого ряду невирішених проблем. 

Вдосконалення регулюючих заходів у рамках реформування трудового 

законодавства допоможе усунути колізії у досліджуваній сфері. Отже, 

виділимо найбільш суттєві проблеми у сфері правового регулювання 

трудового договору і спробуємо визначити найприйнятніші способи їх 

вирішення. 

Першою проблемою у сфері правового регулювання трудового 

договору є неефективність врегулювання процесу укладення трудового 

договору. Трудове законодавство, що є чинним на сьогоднішній день, не 

враховує ефективних механізмів захисту працівників від порушення їх прав 

трудового характеру в процесі укладення трудового договору. Основним 

законодавчим актом, що регулює трудові відносини в Україні, є Кодекс 

законів про працю, який, попри численні зміни та доповнення, не може 
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забезпечити повноцінне регулювання трудових відносин, особливо в 

досліджуваному питанні. Трудове законодавство потребує реформування, 

основним завданням якого є закріплення правових норм регулювання 

відносин між суб’єктами трудового права з врахуванням сучасний рівня 

розвитку як суспільних, так і трудових відносин. Як зазначають С.М. 

Прилипко та О.М. Ярошенко, неефективність регулювання правового 

характеру відносин трудового спрямування пояснюється відсутністю у 

законодавстві чіткого механізму реалізації закладених у ньому принципів 

[147, с. 15]. Така позиція дає змогу стверджувати, що удосконалення 

регулювання трудового договору на державному рівні має відбуватись за 

допомогою запровадження механізму реалізації із врахування стандартів на 

міжнародній арені, які передбачають результативні положення у сфері 

договірних правовідносин. 

М.І. Іншин вважає, що трудовий договір посідає особливе місце серед 

існуючих у сучасних умовах засобів реалізації трудових прав людини, 

гарантованих Конституцією нашої держави [22, с. 193]. Трудовий договір і 

його правова регламентація має практичне та теоретичне значення в умовах 

суспільно-економічного розвитку країни. Трудовий договір, який 

укладається між суб’єктами трудового права, опосередковується свободою 

праці через умови договору. Характерною ознакою цього договору є 

свобода працівника, юридична рівність суб’єктів цих правовідносин та їх 

вступ у відносини договірного спрямування за домовленістю про умови 

праці. 

Трудовий договір дозволяє встановити умови праці шляхом 

досягнення погодження між роботодавцем і працівником, визначити 

суб’єктивні права й обов’язки сторін, що виступає основою стабільності 

правовідносин трудового характеру. У свою чергу, за допомогою цього 

документа роботодавець має змогу створити трудові колективи, які здатні 

вирішувати перспективні виробничі завдання, а працівники мають змогу 

розкривати свої професійні якості й можливості, отримуючи за свою роботу 
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винагороду, з гарантіями захисту прав трудового характеру [148, с. 8]. Із 

наведеного необхідно зробити висновок, що розвиток законодавства у сфері 

договірного регулювання в питанні укладення трудового договору потребує 

ґрунтовного визначення умов договору та закріплення правових норм в 

положеннях національного законодавства. Доцільно запровадити зміни у 

вітчизняні норми із урахуванням досвіду нормотворчої практики країн 

європейського континенту в питанні укладення трудових договорів із 

закріпленням правових гарантій для працівника. 

Відповідно до ст. 2 Кодексу законів про працю України працівники 

реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору про 

роботу в юридичної особи, в установі, організації або з фізичною особою. 

Ю.П. Орловський зауважує, що в багатьох випадках трудовий договір є 

кінцевою метою регулювання правовідносин трудового спрямування [149, 

с. 25]. Отже, трудовий договір здійснює реалізацію права на працю, а 

укладення його становить основу для забезпечення прав суб’єктів 

правовідносин. Якщо брати до уваги законодавство країн європейського 

континенту, то згідно з правовими нормами одностороння зміна 

роботодавцем істотних умов трудового договору дає право працівнику 

вимагати розірвання трудового договору й відшкодування шкоди [149, с. 

25]. Положення ст. 24 КЗпП [12] частково передають норми європейського 

права у питанні укладення трудового договору. Попередня редакції статті 

24 КЗпП закріплювала таку норму, а саме укладення трудового договору 

оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого 

ним органу. У новій редакції статті 24 зазначено, що трудовий договір 

укладається, як правило, в письмовій формі.  

На думку П.Д. Пилипенка, завдяки індивідуально-договірному 

встановленню умов праці досягається максимальний рівень поєднання 

інтересів усіх потенційних суб’єктів цих відносин [150, с. 5]. Трудовий 

договір становить собою юридичний факт, який пов’язується з виникнення, 

зміненням чи припиненням трудових правовідносин між суб’єктами 
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трупового права. Цей вид договору передбачає виникнення індивідуальних 

трудових правовідносин, які потрібно пов’язувати з моментом укладення 

трудового договору. Характеризуючи трудовий договір, необхідно вказати 

на те, що це визначений правом спосіб поєднання інтересів працівника та 

роботодавця. Процес укладення трудового договору становить собою 

комплексний складний механізм, який враховує ряд складових аспектів. 

Укладення трудового договору передбачає дотримання певного алгоритму 

дій, що дозволяє роботодавцю і працівникові не тільки уникнути порушень 

чинного законодавства, а й максимально ефективно врахувати інтереси 

сторін при оформленні трудових відносин. 

Отже, враховуючи аналіз проблеми правового регулювання трудового 

договору, варто зазначити на важливості впровадження низки заходів щодо 

покращення договірних правовідносин на теренах нашої країни. 

 На даний час процедура укладення трудового договору не є 

досконалою та потребує повноцінного реформування норм правового 

характеру у цій сфері. За своєю суттю трудовий договір передбачає 

детальне виконання сторонами всіх вимог трудового законодавства. 

Відповідальне ставлення до кожної норми права, що регулює зміст 

трудового договору, допомагає уникнути трудових суперечок в 

майбутньому. В обґрунтування доцільності реформування трудового 

договору пропонуємо шляхи вирішення проблеми укладення трудового 

договору, а саме:  

 врахувати норми європейського законодавства та закріпити в ч. 

3 ст. 32 проекту Трудового кодексу таке трактування: «Трудовий договір 

повинен бути підписаний в обов’язковій письмовій формі протягом п’яти 

днів після фактичного допуску працівника до виконання трудових 

обов’язків» [56]; 

 з метою недопущення неточностей та забезпечення для 

працівників повноцінного правового захисту закріпити в главі 1 книги 
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другої нового Трудового кодексу України ч. 6 ст. 33 таке положення: 

«Гарантії при укладенні трудового договору передбачають обов’язок 

роботодавця повідомляти про причини відмови в укладенні трудового 

договору особі, якій було відмовлено в такому укладенні» [56].  

 Таким чином, на рівні законодавства має бути проведена політика, 

спрямована на запровадження змін в трудове законодавства із врахуванням 

наукових пропозицій та закріпленням стандартів міжнародного рівня у 

сфері правового регулювання трудового договору. Для вдосконалення 

національного законодавства ключовим завданням на даному етапі розвитку 

суспільства є прийняття Трудового кодексу України, який буде передбачати 

чітку регламентацію договірних правовідносин. Трудові норми, які 

передбачені міжнародними стандартами, зокрема європейськими правовими 

нормами, не повинні вступати в протиріччя з нормативно-правовими актами 

національного законодавства і не створювати колізій. Забезпечення 

повноцінного захисту трудових прав суб’єктів трудового права, особливо 

працівників, при договірних відносинах можливе на основі запровадження 

зарубіжного досвіду в цій сфері та втілення міжнародних норм і принципів 

у національному законодавстві. 

Другою проблемою у сфері правового регулювання трудового 

договору є закріплення гарантій трудових прав працівників, обумовлених 

трудовим договором, у процесі виконання трудової функції. Зміни в 

соціально-економічному розвитку країни передбачають якісне 

реформування ринку праці, посилення інституту трудового договору. Саме 

через трудовий договір громадяни можуть реалізувати конституційне право 

на працю (ст. 43 Конституції України [63]), забезпечити свої соціальні, 

культурні, матеріальні потреби та інтереси. В умовах сьогодення на теренах 

нашої країни відсутній ефективний ринок праці, а трудовий договір відіграє 

переважно формально-декларативну роль. Завдяки правовим діям, 

направленим на структуризацію та оптимізацію трудового договору, 



131 

 

важливого змісту набуває переосмислення юридичних гарантій в його 

межах. 

Держава створює гарантії, які забезпечують право вільного вибору 

особою виду роботи відповідно до рівня її освіти, здібностей, виходячи із 

суспільних потреб, а також захист від необґрунтованої відмови у прийнятті 

на роботу [151, с. 637]. Таким чином, загальний зміст гарантій має полягати 

в їхньому законодавчому забезпеченні та створенні необхідних умов, які 

враховуватимуть правовий аспект трудового договору. Інститут трудового 

договору має включати в себе стандарти міжнародного та європейського 

зразка, передбачати посилення юридичних гарантій майбутнього 

працівника у процесі укладення трудового договору і при його виконанні. 

 Для регулювання правового характеру трудового договору має бути 

застосований принцип стабільності трудових відносин, який відображає 

прагнення сторін договору до збереження існуючих трудових відносин при 

врахуванні інтересів суб’єктів трудового права, а відтак дотримання 

встановлених гарантій трудових прав працівника під час виконання 

трудового договору і створює умови дієвості цього принципу [152]. Отже, 

юридичні гарантії прав працівника під час виконання трудового договору є 

складовим елементом гарантій реалізації особою права на працю. 

Згідно з положенням ст. 22 КЗпП передбачаються загальні гарантії, 

які діють на всіх стадіях трудового договору. Норми статей декларують 

гарантії щодо заборони необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу, 

дискримінації при укладенні, зміні чи припиненні трудового договору [12]. 

Разом з тим, КЗпП містить і спеціальні норми, якими захищаються права 

працівника, наприклад, під час зміни умов праці, переведення, 

переміщення, навчання, зміни власника підприємства-роботодавця. Наукові 

праці в галузі трудового права справедливо називають встановлення 

обов’язку роботодавця створити працівнику нормальні умови для роботи 

найважливішою юридичною гарантією права на працю [153, с. 882]. Таким 

чином, визначення гарантій в трудовому договорі мають бути направлені на 
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повноцінний захист працівника. З норм законодавства можна констатувати, 

що гарантії поширюються і діють на працівника, починаючи з моменту 

укладення трудового договору до припинення цих трудових правовідносин. 

Винятком в цій статті законодавства є обмеження щодо віку, освіти та стану 

здоров’я, які можуть бути встановленні нормативно-правовими актами 

національного законодавства. 

Трудові відносини в умовах ринкової економіки мають передбачати 

відповідні механізми їх регулювання та вимагають збалансованого підходу 

до забезпечення трудових прав працівників та роботодавців, особливо під 

час дії трудового договору. Юридичні гарантії реалізації права на працю під 

час виконання трудового договору полягають у дотриманні принципу 

стабільності трудових відносин. Вплив держави є складовим елементом як 

при укладенні трудового договору, визначенні його змісту, так і в процесі 

дії трудових правовідносин, а таке втручання розглядається у вигляді 

правових приписів [154, с. 14]. Гарантії трудової діяльності закріплюються 

нормами трудового права та передбачають законодавчо встановлені вимоги 

до порядку і форми укладення трудового договору, підстав його зміни і 

припинення, наявності мінімальних гарантій в області робочого часу і часу 

відпочинку, оплати праці, забезпечення охорони праці працівників в 

процесі трудової діяльності, в трудовому договорі може бути врахована 

різноманітність способів захисту їх прав та інтересів. 

Тобто, зміни в законодавстві мають повністю відображати структурні 

особливості договірних правовідносин. Реформування трудового 

законодавства шляхом прийняття Трудового кодексу допоможе зменшити 

колізійність норм та передбачити систему юридичних гарантій прав 

працівників на етапі виконання трудового договору. В цілому держава при 

запровадженні трудових норм віддає пріоритет правам сторін трудового 

договору, суб’єктам трудових правовідносин самим вирішувати питання 

про їх зміну чи припинення. Для вирішення проблеми гарантій трудових 

прав працівників у процесі виконання трудового договору необхідно: 
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 запровадити норми, направлені на регулювання юридичних 

гарантій про припиненні трудових відносин та закріпити в книзі другій, 

главі першій §1 «Трудові відносини і трудовий договір» ст. 32 проекту 

Трудового кодексу таке положення: «Гарантії поширюються та діють на 

працівника, починаючи з моменту укладення трудового договору, до 

припинення цих трудових правовідносин» [56]; 

 доповнити окремою статтею під назвою «Гарантії трудових прав 

працівників у процесі виконання трудового договору» [56] главу п’яту 

проекту Трудового кодексу з метою врегулювання та покращення трудових 

гарантій працівникам та приведення законодавства у відповідність до 

європейських стандартів. 

Отже, вважаємо за доцільне при доопрацюванні Трудового кодексу 

України приділити значну увагу удосконаленню положень правового 

регулювання трудового договору між суб’єктами трудових відносин з 

метою приведення норм законодавства у відповідність до нових потреб 

суспільного розвитку країни. 

Третьою проблемою у сфері правового регулювання є недосконалість 

порядку припинення трудового договору. На сьогодні припинення 

трудового договору за угодою сторін та розірвання трудового договору за 

ініціативою працівника є найбільш розповсюдженими. Водночас порядок 

припинення трудового договору за вказаними підставами є недостатньо 

регламентованим та далеким від досконалості, що не може не 

відображатися на практиці його застосування [155, с. 159]. У нормах 

законодавства, що є чинним на сьогоднішній день, для характеристики 

припинення правовідносин між суб’єктами трудового права вживаються 

дефініції, які за своїм сутнісним наповненням є різними: «припинення 

трудового договору», «розірвання трудового договору», «звільнення 

працівника», що створює прогалини у вітчизняному законодавстві. 
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Припинення трудового договору має передбачати норми, які 

розкриватимуть зміст цього важливого етапу договірних відносин. 

С.М. Прилипко та О.М. Ярошенко, дотримуючись однакової точки 

зору, характеризують припинення трудового договору як закінчення дії 

правовідносин трудового характеру між сторонами договору у всіх 

випадках, передбачених законодавством про працю. В свою чергу, поняття 

«розірвання трудового договору» передбачає припинення договірних 

відносин одностороннім волевиявленням [156, с. 354]. З огляду на це, 

застосування терміна «припинення трудового договору» є ширшим та 

ґрунтовнішим в порівнянні з дефініцією «розірвання трудового договору», 

що передбачає неналежне виконання умов договору. У Кодексі законів про 

працю закріплені загальні підстави припинення трудового договору, що 

мають застосовуватись до всіх працівників. Вони включають вісім пунктів, 

які враховують припинення трудового договору за угодою сторін, у разі 

закінчення його строку, розірвання трудового договору з ініціативи 

працівника, роботодавця або на вимогу профспілкового органу тощо. 

У наукових працях погляди вчених щодо процедури припинення 

трудового договору за угодою сторін відрізняються. Наприклад, В.І. 

Єгорова та Ю.В. Харитонова вважають, що в основі припинення договірних 

відносин має переважати свобода волі працівника, тому що саме йому 

повинна належати ініціатива щодо розірвання трудового договору, яка 

оформляється у вигляді письмової заяви з проханням звільнити його за 

угодою сторін. Якщо ж ініціатива з приводу припинення трудових 

правовідносин виходить від роботодавця, вона не має юридичної сили до 

того моменту, поки інший суб’єкт договірних відносин не висловить згоду 

на неї у вигляді письмової заяви [157, с. 308]. З даної позиції вчених можна 

зробити кілька висновків. По-перше, звертаємо увагу дослідників на те, що 

ініціатива про розірвання трудового договору може надійти як від одного 

суб’єкта, так і від іншого. По-друге, припинення договірних правовідносин 

набуде остаточного закріплення тільки тоді, коли працівник в 
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обов’язковому порядку підтвердить цей факт, написавши відповідну заяву. 

Припинення трудових правовідносин потрібно розглядати через механізм 

упорядкування договірних відносин, враховуючи згоду кожного із суб’єктів 

договірних відносин, що передбачає їх спільне вільне волевиявлення, 

спрямоване на припинення трудового договору. 

Порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника на 

сьогодні частково врегульований у чинному Кодексі законів про працю 

України, проте застосування цієї підстави у правозастосовній практиці 

породжує багато питань. Так, відповідно до ч. 1 ст. 38 КЗпП України 

працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на 

невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним 

орган письмово за два тижні [12]. Положення закону не забороняють 

роботодавцю звільняти працівника раніше, якщо з певних об’єктивних 

причин трудова діяльність має бути завершена в більш короткий проміжок 

часу і при умові згоди іншої сторони трудових правовідносин. Крім того, ч. 

3 ст. 38 КЗпП України надає працівнику право у визначений ним строк 

розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник не виконує 

законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору [12]. 

Це положення законодавства лише декларує право працівника на розірвання 

трудового договору, але не передбачає механізму реалізації цієї норми, що є 

прогалиною національного законодавства. Працівнику належить право 

розірвати договір за власним бажанням, оскільки це право передбачає 

врахування принципів свободи праці та свободи трудового договору, які 

чітко закріплені у сфері трудового законодавства. 

У випадку звільнення працівника з ініціативи роботодавця, 

законодавство покладає на останнього обов’язок підтвердити фактичне 

існування певних, визначених у законодавстві, обставин необхідності 

звільнення працівника [148, с. 9]. Роботодавець має розкрити причини 

звільнення співробітника та довести обставини, які суперечили виконанню 

трудової функції працівником і спричинили неможливість подальшого 
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продовження трудової діяльності. Завдання держави створити умови для 

гарантування захисту права на працю, виходячи із засад недискримінації та 

створення механізмів запобігання необґрунтованим звільненням 

працівників. Право роботодавця із власної ініціативи припинити відносини 

трудового характеру з співробітником обмежене, оскільки законодавством 

установлюється вичерпний перелік підстав припинення трудового договору, 

за наявності яких звільнення є правомірним. 

Таким чином, проведений аналіз порядку припинення трудового 

договору за угодою сторін та з ініціативи працівника свідчить про наявність 

прогалин регулювання правового характеру, що негативно впливає на 

застосування норм законодавства суб’єктами відносин згідно з договором. 

При припиненні трудового договору за взаємною угодою сторін 

спостерігається рівність обох його суб’єктів. Хоча ініціатива щодо 

припинення трудового договору може бути виявлена однією із його сторін, 

але воля обох суб’єктів трудових правовідносин має збігатись, інакше 

сторони трудового договору перебуватимуть в нерівних умовах. Для 

поліпшення правового регулювання трудового договору в частині його 

припинення необхідно: 

 в проекті Трудового кодексу врегулювати положення про 

анулювання трудового договору роботодавцем. З цією метою викласти 

статтю 92 Трудового кодексу [56] в такому формулюванні: «Правом 

роботодавця є анулювання трудового договору, якщо працівник не 

приступив до роботи протягом строку, зазначеного в договорі»; 

 закріпити у ч. 4 ст. 38 Кодексу законів про працю України [12] 

норми, які направлені на врегулювання прав працівника при розірванні 

трудового договору, та викласти їх у такій редакції: «Якщо працівник 

попередив власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні 

про розірвання трудового договору, а роботодавець без поважних причин 

після закінчення терміну із часу подачі письмової заяви працівника не 



137 

 

виконав належні у такій ситуації правові обов’язки та не виплатив заробітну 

плату працівникові, працівник має право на звернення до суду з позовом 

про відшкодування завданих збитків». 

Отже, регулювання правового характеру між суб’єктами трудових 

відносин здійснюється при укладені трудового договору та закінчується при 

припиненні договірним відносин як за згодою суб’єктів трудового права, 

так і з ініціативи працівника. Тому однією з проблем, з якою стикаються 

працівники, є проблема забезпечення гарантій від незаконного розірвання 

трудового договору з ініціативи роботодавця. Слід зазначити, що способом 

врахування міжнародних норм та правил припинення відносин трудового 

характеру виступає імплементація положень з приводу гарантій для 

працівника при припиненні трудового договору та внесення змін в 

національне законодавство.  

Четвертою проблемою є колізійність норм в питанні регулювання 

контракту як особливого виду трудового договору. В складних економічних 

умовах ринок робочої сили вимагає активізації реформування правового 

регулювання трудових відносин, а контрактний вид найму працівників є 

тим механізмом, за допомогою якого в деякій мірі можливо скоротити 

юридичні, економічні та адміністративні обмеження, які перешкоджають 

вільному продажу робочої сили на вигідних для більшості працівників 

умовах [158, с. 1]. Підставою для регулювання правового спрямування праці 

є договірні методи, які найповніше відображають зміст сучасних трудових 

відносин. Вони проявляються через контракт.  

В Україні контракт почав застосуватися з 1990 року, хоча відповідні 

доповнення до КЗпП України були внесені Законом України тільки 20 

березня 1991 року. Зокрема, у ч. 3 ст. 21 КЗпП розкривався правовий зміст 

терміна «контракт», який визначався як особлива форма трудового 

договору, в якому передбачено строк його дiї, права, обов’язки i 

вiдповiдальнiсть сторiн (в тому числi матерiальна), умови матерiального 

забезпечення i органiзацiї працi працiвника, умови розiрвання контракту, в 
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тому числi дострокового, які можуть встановлюватися угодою сторiн [55].  

У Методичних рекомендаціях щодо правового забезпечення 

контрактної форми трудового договору та сфери його застосування, 

затверджених Міністерством юстиції України від 28 березня 2000 року № 

32-8/473, визначено його особливості: спеціальний цільовий характер, який 

виконує роль регулятора трудових відносин на ринку праці і робочої сили; 

письмова форма; сфера застосування, яка визначається законами України. 

Контракт – це вид трудового договору, який передбачає регулювання 

трудових та суспільних відносин, що можуть бути пов’язані між собою в 

залежності від галузі праці [159]. За своїм структурним наповненням він 

включає в себе більше коло правовідносин у порівнянні з трудовим 

договором. Контракт передбачає врахування індивідуальних особливостей 

працівника та запровадження стимулів додаткового спрямування, 

направлених на високопродуктивну працю і підвищення взаємної 

відповідальності суб’єктів, між якими він укладається.  

У світі склалася достатньо ефективна практика застосування цього 

виду трудового договору. Наприклад, у США згідно з положеннями 

контракту працівникам надаються пільги та виплати соціального характеру, 

передбачається декiлька варiантiв медичного обслуговування, враховується 

в окремих положеннях контракту оплата послуг по вихованню i навчанню 

дiтей та догляду за ними, передбачений розширений перелiк виплат при 

виникненні непрацездатностi [160, с. 74]. Контракт містить у собі досить 

велику кількість умов, що направлені на додаткові виплати та гарантії 

матеріального характеру. А. Луценко підкреслює, що на практиці виникає 

низка проблем, для вирішення яких потрібне врегулювання трудових 

відносин, заснованих на контрактній формі трудового договору [161, с. 44]. 

До їх числа варто віднести наступні: створення сприятливих умов, особливо 

економічного характеру, для працівників; забезпечення їх соціального 

захисту як при підписанні трудового договору, так і впродовж всього 

терміну його дії; врахування соціальних гарантій від роботодавця.  
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На думку В.І. Прокопенка, контракт варто розглядати як угоду, що 

передбачає виникнення, зміну або припинення правових відносин. Частина 

3 ст. 21 КЗпП визначає контракт як особливу форму трудового договору 

[162, с. 56].  

Даний договір укладається на певний строк, а згідно з положенням 

законодавства ця особлива форма трудового договору передбачає певний 

набір ознак та становить собою окремий вид трудового договору, що 

потребує письмової форми закріплення, має строковий характер і містить 

зобов’язання сторін. 

Як вважає О.В. Гаврилюк, у контракті виражається воля сторін 

шляхом запровадження умов праці та забезпечення матеріального 

характеру. Характерною його особливістю виступає матеріальне 

забезпечення працівника, вирішення його соціально-побутових проблем 

[163, с. 6]. Тому контракт є правовою формою, що допомагає врахувати 

виробничі особливості при визначенні змісту прав та обов’язків сторін і має 

більш складну структуру в порівнянні з трудовим договором. Отже, норма 

законодавства, яка розкриває контракт як вид трудового договору, 

практично нічим не відрізняється від звичайного письмового трудового 

договору, окрім врахування умов, які передбачають збільшення пільг, але ці 

положення можна назвати додатковими та включати в трудовий договір за 

згодою сторін. Варто привести національне законодавство до певної 

системи злагоджених норм відповідно до законодавства країн Європи, 

враховуючи інтеграційні прагнення нашої країни, зокрема прийняти 

Трудовий кодекс, який допоможе закріпити всі прогалини, які були не 

вирішенні до цього часу в Кодексі законів про працю. 

Для вирішення проблеми регулювання контракту як виду трудового 

договору необхідно змінити в положенні законодавства в ч. 3 ст. 21 КЗпП 

[12] норму про контракт, який є особливою формою трудового договору та 

представити в ч. 3 ст. 21 КЗпП таке формулювання: «Трудовий договір 

може включати норми, які передбачають строк його дії, права, обов’язки і 
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відповідальність сторін (в тому числі матеріальну), умови матеріального 

забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в 

тому числі дострокового, що можуть встановлюватися угодою сторін» з 

метою вирішити правові проблеми, які накопичилися у зв’язку з 

запровадженням даного виду трудового договору.  

Розгляд проблем функціонування в національному законодавстві 

контрактної форми трудового договору не створить умови для повноцінного 

регулювання трудових правовідносин. На основі вищезазначеного, 

охарактеризовано, що в процесі реформування законодавства потребує 

перегляду правове регулювання застосування контракту як виду трудового 

договору шляхом розширення змісту трудового договору і ліквідування 

контракту як його виду [163, с. 7]. 

П’ятою проблемою правового регулювання трудового договору є 

строк його дії. Питання регулювання правового характеру строків трудових 

договорів є дискусійним у теорії трудового права і має ряд прогалин при 

застосування трудових норм на практиці. У даній сфері правові норми 

дозволять уникнути колізій у регулювання, якщо з одного боку 

переважатиме інтерес працівника, а з іншого – роботодавців. 

Положення трудового законодавства, що є чинним на сьогоднішній 

день, передбачає, що згідно зі ст. 23 КЗпП трудовий договір може бути:  

1) безстроковим, що укладається на невизначений строк;  

2) на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;  

3) таким, що укладається на час виконання певної роботи [12].  

В національному законодавстві відсутні терміни, які могли б 

встановлювати строк трудового договору та не передбачено граничних 

строків, які може бути встановлено за погодженням суб’єктів трудових 

правовідносин. 

 Як вважає С.О. Сільченко, до строкових трудових договорів 

необхідно відносити:  
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1) трудові договори, що укладаються на визначений строк та на час 

виконання певної роботи;  

2) трудові договори з тимчасовими та сезонними працівниками;  

3) трудові контракти [164, c. 1].  

Враховуючи думку науковця, зазначимо, що трудові договори, які 

укладаються на строк, мають бути структуровані на види та закріплені в 

нормах національного законодавства. Строку в трудовому договорі варто 

приділяти значну увагу та передбачити його закріплення в нормативно-

правовому акті трудового законодавства. 

Н.Б. Болотіна, розглядаючи положення ст. 23 КЗпП, вказує, що 

перелік випадків, коли може укладатися строковий трудовий договір, є 

незадовільним і неконкретизованим, що спричиняє, у свою чергу, 

неприпустимо широке тлумачення таких випадків. А посилання, що 

передбачає врахування інтересів працівника, надає змогу роботодавцю 

нав’язувати строковий характер договору працівникові [165, c. 332]. 

Трудовий договір може бути укладений на строк і стати важливим 

чинником правового регулювання трудових відносин, якщо він не порушує 

право працівників. 

На думку В.І. Лісовенка, невизначеною є така підстава для укладення 

строкових трудових договорів як характер роботи або умови її виконання. 

Дослідник зазначає, що законодавчим актом не визначаються критерії, які 

характеризують характер роботи та умови її виконання, що можуть бути 

віднесені до таких, за яких можливе укладення строкового трудового 

договору [76, c. 16]. З огляду на це потребують вдосконалення норми 

трудового законодавства у питанні регулювання строку трудового договору. 

В.І. Лісовенко наголошує, що в законі мають бути передбачені особливі 

умови, які обумовлюють строковий характер трудової діяльності. 

Важливою складовою є закріплення логічно правильного переліку випадків, 

при яких може укладатися трудовий договір на строк, це, в свою чергу, 
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надасть можливість створення умов на рівні національного законодавства 

для недопущення зловживань іншим суб’єктом договірних відносин. 

У європейських країнах розроблені директиви, які досить чітко 

розкривають норм, які передбачають захист трудових прав працівника при 

визначенні строків у трудовому договорі. Директива 91/383 про охорону 

праці працівників за строковими трудовими договорам [166] розкриває 

права осіб, що працюють на основі строкового трудового договору, і 

працівників за трудовим договором на невизначений термін на охорону 

праці та повну інформацію про роботу і умови праці.  

Важливим актом, який регулює питання строкових договорів, є 

Директива ЄС про термінові трудові договори 1999 року, яка була прийнята 

з метою реалізації європейської стратегії в сфері зайнятості [167, с. 105]. 

Цей нормативно-правовий акт закріпив принцип недискримінації щодо 

працівників за строковим трудовим договором і став основним актом 

регулювання правового характеру на даному етапі розвитку в країнах ЄС. 

Причинами прийняття цієї Директиви були проблемні аспекти, які мали 

місце при регулюванні строкових трудових договорів, а саме: 

– усунення дискримінації щодо працівників за строковими трудовими 

договорами;  

– забезпечення балансу між гнучкістю регулювання і реалізацією 

соціальних гарантій;  

– потреба гармонізації інтересів працівників та роботодавців. Акти, в 

яких закріплені норми європейського права, направлені, перш за все, на 

заходи з охорони праці працівників при укладенні трудових договорів на 

строк, а також вирішують інші проблемні аспекти у сфері правового 

регулювання строкових трудових договорів. 

Незважаючи на проблемність строкового трудового договору, 

дослідник С.О. Сільченко, наголошує, що відмовлятись від передбачення 

строку у відносинах договірного характеру при підписанні договорів є не 

доцільним. Строковий договір надає можливість проводити роботи, які з 
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об’єктивних причин не можуть виконуватися постійно. Тому важливо 

неухильно дотримуватися меж його застосування [164, c.1]. Із зазначеного 

можемо зробити висновок, що, по-перше, строк у трудовому договір 

можливий і потрібний, якщо в положеннях законодавства закріплені 

особливості та норми для захисту трудових прав працівників, а, по-друге, 

найбільш обґрунтованим є застосування строків до певних видів робіт. 

Відповідальне ставлення до кожної норми права, що регламентує 

строк трудового договору, та передбачення відповідно закріплення матиме 

позитивний аспект при вирішенні проблем у сфері строкового договору. 

Таким чином, для запровадження змін у 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» [56];  

 з метою зменшення всіх колізійних аспектів для уникнення 

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

кодексу України [56] таким формулюванням: «Трудовий договір із 

зазначенням строку укладається для виконання певної роботи з підстав, 

передбачених у законі, та з чітко визначеною категорією працівників. 

Враховуючи специфіку галузі, не можна встановлювати трудові відносини 

на невизначений термін». 

Отже, при вирішенні проблем строків у трудових договорах необхідно 

враховувати інтереси суб’єктів договірних відносин, які можуть суттєво 

відрізнятись при оцінці строкових трудових договорів. Для вдосконалення 

законодавства, що регулює строкові трудові договори, доцільно 

враховувати досвід країн Європи у даній сфері.  

На основі проведеного аналіз проблем та шляхів їх вирішення у сфері 

правового регулювання трудового договору, необхідно зазначити, що 
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особливу увагу потрібно приділяти договірним відносинам між суб’єктами 

трудового права для становлення потужної нормативно-правової бази, 

направленої на регулювання цих відносин. За допомогою визначених 

проблем та шляхів їх вирішення у сфері правового регулювання трудового 

договору передбачено важливість запровадження повноцінних та швидких 

дій для внесення змін в національне законодавство із врахуванням стану 

розвитку договірних відносин між суб’єктами трудового права. Також слід 

сказати про те, що правові норми мають у більшій мір відображати 

неоціненний досвід європейських країн у сфері регулювання трудового 

договору в питанні захисту трудових прав працівників. 

 Чинне законодавство, яке здійснює регулювання відносин трудового 

характеру, є досить застарілим і потребує зміни із врахуванням 

міжнародних та європейських стандартів у сфері праці. Варто запровадити 

результативний механізм регулювання інституту трудового договору, який 

допоможе усунути всі прогалини, що спостерігались у нормах вітчизняного 

законодавства значний проміжок часу. На даний момент в Україні 

відбувається процес, спрямований на вдосконалення правової основи 

функціонування демократичної держави. Успішне вирішення багатьох 

питань у рамках національного законодавства передбачатиме подальше 

зближення з європейськими країнами. Процес інтеграції неможливий без 

забезпечення прогресивного процесу вдосконалення норм, що стосуються 

правового регулювання трудового договору, в національне законодавство, 

адже забезпечення ефективного регулювання правового характеру громадян 

на працю передбачає повноцінний процес наближення до європейських 

правових структур. Враховуючи сказане вище, зазначимо, що потребує 

ґрунтовного дослідження реформування інституту трудового договору. 

Трудове законодавство України повинно включати норми, які передбачають 

регулювання трудового договору для зменшення прогалин в національному 

законодавстві та створення умов для результативного виконання 

працівником трудової діяльності. Такий комплексний підхід до дослідження 
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у сфері правового регулювання трудового договору із врахуванням наявних 

напрацювань в цьому питанні унеможливить створення колізій при 

подальшому процесі реформування трудового законодавства. 

Проаналізовані проблеми з приводу регулювання трудового договору мають 

важливе значення для розробки законодавчих дій при доопрацюванні 

проекту Трудового кодексу. 

 

 

3.2 Правове регулювання трудового договору в країнах ЄС: шляхи 

запозичення в Україну 

 

Україна є незалежною та суверенною державою, для якої характерною 

рисою є свобода, що проявляється в усіх сферах суспільної діяльності. 

Зокрема, вона лежить в основі однієї із найважливіших сфер людської 

життєдіяльності – праці. Конституційно проголошене право на працю є 

одночасно і гарантією вільного вибору професійної діяльності кожним 

громадянином. 

Як бачимо, сучасні тенденції розвитку української держави 

характеризуються поглядами щодо європеїзації і входження України до 

складу Європейського Союзу. На даний момент здійснюються активні 

реформаторські заходи, які, в першу чергу, покликані оптимізувати 

нормативно-правове регулювання та удосконалити (чи навіть оновити) 

законодавчу базу як основу до вчинення будь-яких дій у сучасній державі. 

Праця, як невід’ємний елемент нашого суспільства, регламентується 

широкою кількістю нормативно-правових актів, які встановлюють та 

доповнюють існуючі загальнообов’язкові правила поведінки працівників, 

роботодавців та держави в особі органів державної та місцевої влади. 

Кодифіковані акти, закони, укази, постанови та інші нормативно-правові 

акти направлені на упорядкування та систематизацію різноманітних сфер 

трудових правовідносин.  
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Основним документом, який регулює трудову діяльність кожного 

окремого працівника, є трудовий договір. Даний акт індивідуально-

договірного регулювання трудо-правових відносин забезпечує реальну 

реалізацію конституційного права на працю та розкриває загальноправові 

положення трудового законодавства. 

Трудовий договір є найбільш об’ємним та найважливішим трудо-

правовим інститутом. Разом із тим, він містить деякі недосконалості та 

навіть юридичні прогалини, що обумовлюється застарілістю єдиного 

кодифікованого акта трудового законодавства України – Кодексу законів 

про працю, який був затверджений ще задовго до здобуття нашою 

державою незалежності й становлення ринкових відносин. У зв’язку з цим, 

норми, які містяться у ньому, не віддзеркалюють належним чином сучасні 

тенденції трудових правовідносин. 

У світлі реформаторських дій, направлених на гармонізацію 

української нормативно-правової бази, зокрема й у галузі праці, а також 

поступового зближення нашої держави до реального входження у склад 

Європейського Союзу, актуальним є детальний теоретико-правовий аналіз 

правового регулювання трудового договору в країнах-членах ЄС, а також 

визначення конкретних шляхів запозичення передового європейського 

досвіду у цій сфері. 

На основі аналізу положень трудового законодавстві щодо трудового 

договору таких країн як Польща, Франція, Німеччина, Великобританія та 

Угорщина пропонуються такі шляхи запозичення позитивного досвіду у 

сфері правового регулювання трудового договору в Україну. 

Польща характеризується достатньо об’ємним правовим 

регулюванням трудового договору і першим шляхом запозичення є 

встановлення свободи при укладенні трудового договору 

Т. Зелінський зазначає, що принцип свободи праці, встановлений 

трудовим законодавством, доповнює принцип свободи укладення трудового 

договору кожною із його сторін – роботодавцем та працівником, 
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закріплений в ст. 11 Трудового кодексу Польщі [168, с. 82]. Демократія 

проявляється саме через свободу дій, яка, однак, повинна обмежуватись 

певними межами. Саме тому надання самостійності при вирішенні питань 

щодо укладення трудового договору є втіленням у життя принципу 

демократичності. 

Згідно з цією статтею сторони трудового договору у встановлених 

правом межах є вільними у визначенні умов праці та її оплати. При цьому 

свобода не може зводитися лише до повторення законодавчих норм, тому 

що у цьому випадку важко було б говорити про встановлення умов 

договору між сторонами. Принцип свободи укладення трудового договору 

не порушується тоді, коли сторони (роботодавець та пpaцівник, або одна з 

цих сторін) мають обов’язок укласти трудовий договір як наслідок раніше 

вираженої волі у діях, які зобов’язують укласти трудовий договір [169, с. 

11; 72, с. 238]. Саме так принцип свободи укладення трудового договору 

має проявлятись не у повторенні загальнотрудових положень, які 

встановлені у кодифікованому акті трудового законодавства. 

Вищезазначений принцип має втілюватись шляхом викладення у змісті 

угоди про працю абсолютно будь-яких положень, правил, умов, які не 

мають суперечити закону. 

Як вбачається, перелік трудових прав працівників, визначений у ст. 2 

Кодексу законів про працю, є обмеженим і не відображає усього розмаїття 

правомочностей означеного соціального спрямування. Багато важливих для 

працівника прав залишилися поза межами даного переліку. А.В. Андріїв 

передбачає наступні, невід’ємні від особи працівника, права: 

 право на укладення, зміну і припинення трудового договору 

(контракту); 

 право на встановлення в трудовому договорі чи контракті 

додаткових, порівняно з чинним законодавством, пільг та переваг; 
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 право на надання роботи, обумовленої трудовим договором, та 

робочого місця, що відповідає передбаченим законодавством умовам; 

 право на належні та безпечні умови праці; 

 право на своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати; 

 право на професійне навчання; 

 право на захист своїх трудових прав; 

 право на відшкодування шкоди, заподіяної під час виконання 

трудової функції; 

 право на звернення за допомогою до спеціально уповноважених 

органів для вирішення колективних трудових спорів [170, с. 13-14].  

Науковець окреслив найважливіші права, яких не вистачає сучасному 

трудовому законодавству України. Варто зазначити, що більшість із них 

можна встановити шляхом закріплення у правових нормах трудового 

законодавства принципу свободи в укладенні трудового договору, а також 

визначення його змісту. 

Отже, на основі викладених наукових позицій зазначимо, що доцільно 

запозичити позитивний досвід Польщі шляхом внесення відповідних 

поправок до Кодексу законів про працю. 

Зокрема, необхідно внести у ст. 21 Кодексу законів про працю 

положення, яке викласти наступним чином: «Працівник та роботодавець 

володіють свободою в укладенні трудового договору, яка полягає у 

вільному виборі типу угоди про працю, визначенні її змісту та строку дії, а 

також встановлення інших положень в межах законодавства, що не повинні 

суперечити останньому». 

Дана правова норма надасть змогу встановлювати будь-які умови та 

положення в залежності від конкретної трудової діяльності. Таким чином, 

буде втілюватися принципи єдності та диференціації трудових 

правовідносин. 
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Наступним шляхом запозичення позитивного досвіду у сфері 

правового регулювання трудового договору Польщі є встановлення 

письмової форми трудового договору в якості обов’язкової, із зазначенням 

випадків можливого застосування усної форми трудового договору. 

А.Є. Кісілєвич вказує, що Трудовий кодекс Польщі містить вимогу 

щодо обов’язкового укладення трудового договору в письмовій формі. Дане 

зобов’язання в основному покладається на роботодавця. Зважаючи на 

захист прав, свобод та інтересів особи, яка набуває статусу працівника, 

Трудовий кодекс Польщі також передбачає у разі усного оформлення 

трудового договору ще й обов’язкове надання роботодавцем письмового 

доказу щодо укладення даної угоди [171, с. 44]. Трудове законодавство 

характеризується наявністю значної кількості гарантій щодо захисту прав 

працівників й недопущення вчинення роботодавцем правопорушень. 

Засвідчення трудових правовідносин у письмовій формі означає поширення 

на працівника усіх прав та гарантій, які передбачають трудо-правові норми. 

Відповідно до ст. 24 Кодексу законів про працю трудовий договір 

укладається, за загальним правилом, у письмовій формі. Так, згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1994 року № 779 

«Про встановлення письмової форми трудових договорів з працівниками, 

діяльність яких пов’язана з державною таємницею», трудові договори з 

працівниками, діяльність яких пов’язана з державною таємницею, 

укладаються у письмовій формі. Письмова форма трудового договору 

передбачає детальний виклад обов’язків як працівника, так і роботодавця 

щодо забезпечення трудового договору. Письмовий договір укладається в 

двох примірниках і підписується сторонами [12; 172; 173, с. 23]. Як бачимо, 

в Україні питання обов’язковості укладення трудового договору 

передбачене лише у певних випадках. Проте принцип рівності, який 

закріплений і у трудовому праві, передбачає, що всі працівники мають рівні 

права та обов’язки, а отже, й належний правовий захист. 
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Л.В. Грицишина також зазначає, що трудове законодавство 

передбачає в основному письмову форму укладення трудового договору. 

Більше того, імперативними нормами кодифікованого акта трудового 

законодавства встановлюються обов’язкові випадки укладення трудового 

договору в письмовій формі. Науковець вказує, що письмова форма є 

важливою та найголовнішою, а тому у законодавстві необхідно передбачити 

саме перелік можливого використання усної форми трудового договору 

[174, с. 159]. Таке твердження є доречним, зважаючи на існуючі трудо-

правові положення законодавства. Встановлення обов’язку укладати 

трудовий договір у письмовій формі є важливим та необхідним заходом 

задля належного врегулювання трудових правовідносин. 

У зв’язку з цим, враховуючи зазначені наукові положення, а також 

існуючі прогалини у трудовому законодавстві України, необхідно 

запозичити вищеокреслений досвід шляхом зміни ст. 24 Кодексу законів 

про працю та її викладення наступним чином: «Трудовий договір 

обов’язково укладається в письмовій формі. Застосування усної форми 

трудового договору можливе лише у випадках: 

 сезонних або тимчасових робіт; 

 при одноразовому залученні працівників до невідкладних робіт; 

 для працівників, які працюють вдома; 

  при виконанні праці тимчасово відсутнього працівника поза 

місцем основної роботи; 

 для виконання робіт на ярмарках та розважальних заходах». 

Ще одним шляхом запозичення польського досвіду у сфері правового 

регулювання трудового договору є встановлення у законодавчому акті 

чіткого переліку видів трудових договорів. 

Окрім наявності загальновідомого поділу трудових договорів на 

письмові та усні, а також на строкові й безстрокові, Трудовий кодекс 

Польщі також пропонує розглядати в якості окремих видів актів 
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індивідуально-правового регулювання додатково й інші договори, які 

пов’язані зі специфікою стадії вступу у трудові правовідносини. 

Так, в частині кодифікованого акта трудового законодавства, яка має 

назву «Трудові правовідносини», розміщена глава 3, в якій наявні 

положення щодо трудових договорів на підставі призначення, за 

результатами виборів, за результатами конкурсного відбору та 

кооперативний трудовий договір [73]. Як бачимо, польське трудове 

законодавство чітко регламентує перелік трудових договорів щодо окремих, 

специфічних видів трудових правовідносин. Зокрема, у Трудовому кодексі 

Польщі виділяється трудовий договір за результатами конкурсу, який по 

суті є угодою про працю державного службовця в органі державної влади. 

Н.П. Долгіх та В.П. Марущак виділяють наступні види трудових 

договорів: 

 безстрокові трудові договори; 

 строкові трудові договори; 

 тимчасові трудові договори; 

 сезонні трудові договори. 

За загальним правилом, трудові договори укладаються на 

невизначений строк. Воно не поширюється лише на ті випадки, коли 

законодавством не передбачені спеціальні норми для конкретного виду 

робіт або категорій працівників. 

Строковий трудовий договір укладається у разі, якщо трудові 

відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з обліком 

характеру майбутньої роботи або умов. Тимчасовою вважається така 

робота, тривалість якої, як правило, не перевищує двох місяців. Її виконання 

передбачено для заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким 

зберігається місце роботи (посада) – до чотирьох місяців, з метою захисту 

його інтересів працівника і в інших випадках, передбачених законодавчими 

актами. 
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Сезонними вважаються такі роботи, виконання яких залежить від 

природних і кліматичних умов і які проводяться протягом певного періоду 

(сезону), що не перевищує 6 місяців [64, с. 54]. Українському законодавству 

у сфері праці також властива наявність декількох видів трудових договорів, 

які залежать від часу виконання трудової функції. Наявність таких трудових 

договорів обумовлена режимами робочого часу, а також можливістю чи 

неможливістю визначити здійснення трудової функції на певний час. 

Таким чином, на основі вищевикладеного необхідно чітко визначити 

вичерпний перелік трудових договорів в Україні. Для цього слід доповнити 

ст. 21 Кодексу законів про працю України, виклавши її у такій редакції: 

«Трудовий договір – це угода 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, установи, організації або уповноважений ним орган чи 

фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і 

забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені 

законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. 

Відповідно до трудового законодавства можуть укладатися наступні 

трудові договори: 

 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 місцевих чи 

загальнодержавних місцевих виборів; 

 трудовий договір за результатами конкурсного відбору; 

 кооперативний трудовий договір. 
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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 передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін 

[64, с. 55]. 

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк 

його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі 

матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці 

працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть 

встановлюватися угодою сторін [64, с. 56]. Сфера застосування контракту 

визначається законами України». 

Аналізуючи позитивний досвід правового регулювання трудового 

договору у Франції, варто вказати, що найприйнятнішим для 

запозичення і запровадження в українське законодавство є положення, 

яке передбачає встановлення в якості умови визнання недійсності 

трудового договору відсутність в іноземного працівника дозволу на 

працевлаштування. 

Франція є країною, відомою своєю активною політикою в 

регулюванні питань щодо іноземних громадян. 

Відповідно до правових норм Трудового кодексу Франції на 

роботодавця покладається відповідальність за прийняття на роботу 

іноземця, який не має дозволу на роботу [175]. За порушення даного 

обов’язку, що становить собою складову правил прийняття на роботу 

іноземця, винна фізична особа може бути притягнена до кримінальної 

відповідальності у вигляді взяття під варту на строк до 5 років, а на 

юридичну особу може бути накладений штраф у розмірі 15 000 євро за 

кожного іноземця, прийнятого на роботу без відповідного дозволу. Що 

стосується самого трудового договору, то в разі відсутності у працівника 

дозволу на роботу трудовий договір вважається недійсним [176, с. 1-2]. 

Такий захід є необхідним в першу чергу для того, щоб забезпечити 
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правопорядок та гарантії дотримання прав і законних інтересів як 

працівника, так і роботодавця. Надання дозволу на працевлаштування 

іноземному працівнику означає, що останній перебуває у країні на законних 

підставах, володіє відповідним статусом і має право здійснювати трудову 

діяльність. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 437 «Про питання 

видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці 

іноземців та осіб без громадянства» від 27.05.2013 роботодавець для 

отримання дозволу на працевлаштування іноземних громадян або апатридів 

подає копію трудового договору, укладеного з даним іноземцем. У разі 

неподання роботодавцем копії укладеного договору про працю, дозвіл 

анулюється [177]. Даний механізм означає, що укладення трудового 

договору відбувається перед отриманням іноземцем дозволу для 

працевлаштування. З метою оптимізації такого порядку необхідно спочатку 

отримати дозвіл на працевлаштування іноземця з метою забезпечення його 

прав, а потім укадати з ним відповідний трудовий договір, що 

унеможливить допущення зловживань з боку роботодавця. 

Таким чином, механізм запозичення окресленого зарубіжного досвіду 

Франції має полягати у внесенні відповідних змін до зазначеної постанови 

Уряду України шляхом закріплення у п. 6 положення наступного змісту: 

«Іноземний громадянин або особа без громадянства для отримання дозволу 

на працевлаштування в Україні повинна надати відповідні документи, що 

посвідчують його особистість та визначають стан здоров’я, рівень 

кваліфікації, документ про трудовий стаж та інші відомості, необхідні для 

отримання дозволу на працевлаштування. 

Безпосередньому укладенню трудового договору між іноземцем або 

особою без громадянства та роботодавцем має передувати отримання 

іноземцем або особою без громадянства вищезазначеного дозволу. 
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У разі відсутності в іноземного працівника або працівника без 

громадянства дозволу на працевлаштування, трудовий договір вважається 

нікчемним, тобто таким, що не має юридичної сили». 

Наступним заходом, який направлений на запозичення позитивного 

зарубіжного досвіду Франції у сфері правового регулювання трудового 

договору, є встановлення можливості змінювати умови трудового договору. 

Трудовий кодекс Франції передбачає, що зважаючи на причини 

економічного характеру, трудовий договір підлягає зміні. Коли 

роботодавець передбачає зміну в економічному становищі, він надає 

пропозицію працівникові рекомендованим листом з повідомленням про 

вручення щодо внесення відповідних змін в угоду про працю. У листі 

роботодавець повідомляє працівнику, що у нього є один місяць з моменту 

отримання зазначеного документа для того, щоб відхилити їх. У разі 

перебування роботодавця у скрутному матеріальному становищі, зокрема у 

стадії реорганізації чи ліквідації, строк для надання відповіді працівником 

становить 15 днів з моменту вручення йому даного повідомлення. 

Відсутність відповіді працівника протягом одного місяця, або через два 

тижні, якщо компанія знаходиться в стадії ліквідації або в процесі 

ліквідації, розцінюється як факт прийняття останнім запропонованих 

поправок [175]. Роботодавець обов’язково попереджує працівника про зміну 

в економічному стані підприємства, установи чи організації, де працює 

працівник. Вищеокреслені правові норми характеризуються високим 

ступенем імперативності, хоча у цілому вони є достатньо доцільними та 

демократичними. 

Українське законодавство передбачає, що працівники та роботодавці 

можуть змінювати умови трудового договору лише за взаємною згодою 

сторін. У статті 32 Кодексу законів про працю передбачено такі зміни умов 

трудового договору: переведення працівника на іншу роботу, переміщення 

працівника на інше робоче місце, зміна істотних умов праці. Як зазначає 

Ю.П. Дмитренко, в законодавчому регулюванні цих питань є багато колізій 
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та проблем щодо тлумачення норм, їх застосування та змісту з позиції 

«захисту» прав працівників [67, с. 224]. Відповідна процедура, яка 

передбачена й нашим українським законодавством, є зовсім нерозкритою у 

нормативно-правовому контексті, оскільки фактичний порядок її 

проведення відсутній. Необхідно врегулювати це питання на належному 

рівні й детально розкрити аспекти можливості внесення змін до трудового 

договору. 

Оскільки трудові відносини здійснюються на засаді рівності сторін, 

доречним є впровадження механізму зміни умов трудового договору 

шляхом переформатування ст. 32 Кодексу законів про працю України, яка 

має бути викладена у такому вигляді: «Трудовий договір може змінюватись 

за ініціативою однієї із його сторін – працівником або роботодавцем, чи за 

спільною згодою. 

Трудовий договір може змінюватись за будь-яких причин чи умов, у 

разі досягнення спільної згоди у здійсненні даного заходу. 

До положень, що можуть бути змінені, належать: 

 оплата праці; 

 режим робочого часу; 

 умови праці; 

 гарантії забезпечення працівника; 

 відповідальність працівника та роботодавця тощо» 

Продовжуючи розглядати питання запозичення позитивного 

французького досвіду щодо врегулювання питання, які безпосередньо 

стосуються трудового договору, варто звернути увагу на доцільність 

запровадження в українське законодавство положення щодо встановлення 

обов’язку роботодавця стосовно інформування та сприяння 

професійному розвитку працівника. 
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Французьке трудове законодавство не допускає жодних 

дискримінаційних проявів щодо працівника, у тому числі і щодо його 

професійного та інтелектуального розвитку. 

Роботодавець у Франції зобов’язаний при прийомі на роботу: 

 забезпечити проходження медогляду працівниками окремих 

категорій (особи до 18 років, вагітні жінки, особи, які наймаються на роботу 

з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, інваліди), що 

передбачено ст. R4624-18 Трудового кодексу Франції; 

 провести інструктаж з техніки безпеки;  

 перевірити наявність дозволу на роботу, якщо майбутній 

працівник є іноземним громадянином.  

Крім того, французький роботодавець згідно з новим Законом від 05 

березня 2014 року «Про професійну підготовку, зайнятість та соціальну 

демократію» зобов’язаний інформувати нового працівника про те, що кожні 

два роки він має право на професійний розвиток, у тому числі підвищення 

кваліфікації, а роботодавець зобов’язаний сприяти йому в цьому. 

Роботодавцям у Франції належить також сприяти адаптації нового 

працівника до роботи [175; 178]. Дане зобов’язання може встановлюватись 

безпосередньо у трудовому договорі, що є важливим, оскільки це надасть 

можливість працівнику, навіть після припинення трудових правовідносин з 

відповідним роботодавцем, мати належний професійний рівень та навички 

щодо здійснення трудової діяльності в іншого роботодавця. 

Таким чином, можливим шляхом впровадження даного позитивного 

досвіду у правовому регулюванні трудових договорів у Франції є 

закріплення в ст. 22 Кодексу законів про працю України, яка стосується 

гарантій при укладенні трудового договору, положення наступного змісту: 

«До обов’язкових положень, які включаються до змісту трудового договору, 

належить встановлення зобов’язання роботодавця щодо регулярного 

інформування працівника про можливості його професійного розвитку, 
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підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також покладення 

на роботодавця обов’язку здійснювати необхідні заходи для реалізації 

заходів професійного розвитку відповідного працівника». 

Німеччина є країною, в якій діє розгалужена система трудового 

законодавства. Однак незважаючи на дану, з нашої точки зору, 

недосконалість, правове регулювання трудових договорів у цій країні 

знаходиться на достатньо високому рівні та забезпечує максимальний 

захист прав і свобод як працівника, так і роботодавця. 

Першим шляхом запозичення позитивного німецького досвіду є 

встановлення можливості до застосування аналогії закону при укладенні 

трудового договору. 

Трудове право – це суміжна із цивільним правом галузь права. У 

зв’язку з цим нерідко на практиці трудовий договір замінюється цивільно-

правовим договором. У наукових публікаціях зазначається, що 

використання найманої праці в умовах ринкової економіки вичерпує себе, а 

його місце поступово займають цивільно-правові договори про працю [179, 

с. 8]. Цивільно-правові договори є більш «гнучкими» та надають 

можливість вільно регулювати усі аспекти здійснення відповідної 

діяльності. Окрім того, цивільно-правові відносини передбачають 

обов’язкове дотримання принципу рівності сторін, оскільки останній 

виходить із природи даних правовідносин. 

І.П. Кияниця вказує, що визначення трудового договору як приватно-

правової угоди, що регулюється нормами цивільного права, укладення угод, 

вирішення індивідуальних трудових спорів на основі цивільного права 

мінімізує негативний вплив тіньової економіки ринку, оскільки надасть 

більшу свободу сторонам договору [180, с. 6]. Погоджуючись з науковцем, 

варто також додати, що даний підхід до закріплення трудо-правових 

відносин забезпечуватиме недопущення зловживаннь з боку роботодавця, 

так як у таких відносинах сторони будуть рівними як «де-юре», так і «де-

факто». 
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Ф.А. Цесарський зазначає, що при тлумаченні поняття сторін у 

трудовому договорі неможливо не враховувати питання про співвідношення 

тих прав і обов’язків працівника та роботодавця, які перебувають у тісному 

взаємозв’язку при здійсненні трудового процесу. З огляду на вказане, 

потребує законодавчого закріплення принцип неприпустимості 

зловживання правом стороною трудового договору, що є ключовим як на 

стадії встановлення прав і обов’язків сторін, так і на етапах його реалізації. 

Відображенням демократичних начал у трудових відносинах є рівність 

сторін у правовідношенні. Проте на практиці сторони трудових та інших 

пов’язаних з ним правовідносин мають далеко не рівне становище. Деякою 

мірою це є наслідком економічних і організаційних умов сучасного етапу 

розвитку України. Аналізуючи норми права, що регулюють права та 

обов’язки сторін трудового договору, з позиції їхньої достатності й 

справедливості слід керуватися необхідністю збереження балансу між 

правами і обов’язками працівника та кореспондуючими їм правами і 

обов’язками роботодавця [181, с. 87]. Для здійснення даних заходів й 

забезпечення дотримання рівності у відносинах, які стосуються виконання 

певної роботи, трудової діяльності, важливим є надання можливості 

регулювати трудо-правові питання нормами цивільного права, зокрема при 

укладенні трудового договору. Завдяки застосуванню аналогії закону 

можливо досягти максимального врегулювання відносин у сфері здійснення 

трудової діяльності, оскільки норми іншої галузі права, зокрема цивільного, 

будуть заповнювати існуючі прогалини у трудо-правовому регулюванні 

відносин у сфері праці. 

Отже, з метою надання сторонам трудо-правових відносин належної 

рівності та рівноправ’я, а також надання трудовому договору максимальної 

можливості врегульовувати трудові правовідносини між працівником та 

роботодавцем необхідно здійснити оптимізацію трудового законодавства й 

встановлення відповідної можливості до застосування аналогічних правових 

норм різних галузей права. Це доцільно здійснити щляхом внесення змін до 
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Кодексу законів про працю, запровадивши окрему статтю – 1-1, у якій 

викласти нове положення наступного змісту: «У разі неврегулювання даним 

Кодексом відносин у сфері здійснення трудової діяльності, умов її 

здійснення, оплати праці тощо, які визначаються трудовим договором, 

допускається застосування аналогічних за змістом правових норм, зокрема 

норм цивільного, адміністративного, господарського права тощо». 

Другим шляхом запозичення досвіду Німеччини щодо нормативно-

правової регламентації відносин у сфері трудового договору є встановлення 

гарантії для працівників щодо укладення усного трудового договору. 

Німецьке законодавство передбачає можливість визначати усний 

трудовий договір таким, що укладений на невизначений строк, тобто 

безстроковим.  

Стаття 16 Закону Німеччини «Про неповний робочий день та строкові 

контракти» передбачає, що у разі укладення трудового договору в усній 

формі, останній автоматично вважатиметься безстроковим [182]. Така 

правова норма, встановлена німецьким законодавством у галузі здійснення 

трудової діяльності, є гарантією дотримання роботодавцем й державою прав 

і свобод працівника. 

На думку Н.Г. Москалика, Кодекс законів про працю України у ст. 24 

передбачає лише випадки обов’язкового дотримання письмової форми 

трудового договору, тим самим залишаючи без відповіді питання 

врегулювання трудових правовідносин, які оформлені усно [12; 183, с. 126-

127]. Національне трудове законодавство є недосконалим та містить суттєві 

недоліки й прогалини щодо якісного упорядкування трудо-правових 

відносин, які оформляються в усній формі.  

Як правильно зазначають В.Я. Бурак та П.Д. Пилипенко, законодавець 

повинен був передбачити випадки, коли можливе укладання трудового 

договору в усній формі [23, с. 160]. Більше того, у контексті досліджуваного 

питання важливим є встановлення певних гарантій для працівника при 

усному оформленні трудових правовідносин, зокрема визначення 
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безстроковості трудового договору, якщо останній укладається в усній 

формі. 

Н.Г. Москалик вказує, що відсутність заборони на укладення 

строкового трудового договору в усній формі надає право сторонам 

строкових трудових правовідносин укладати його шляхом усної 

домовленості [183, с. 126-127]. Загальновідомо, що можливо здійснювати 

будь-яку діяльність, яка не забороняється чинним національним 

законодавством. А тому, оскільки укладення трудового договору в уній 

формі не заборонено трудо-правовими нормами в Україні, необхідно 

підкріпити можливість оформлення відносин у такому вигляді. 

Таким чином, запозичення даного позитивного досвіду Німеччини для 

його запровадження в Україні має відбуватися шляхом внесення 

відповідних поправок до Кодексу законів про працю. Зокрема у ст. 24 КЗпП 

необхідно закріпити положення такого змісту: «Усний трудовий договір, у 

якому не вказаний строк його дії, автоматично буде вважатися 

безстроковим». 

Третім шляхом запозичення позитивного досвіду Німеччини щодо 

правового регулювання трудового договору є встановлення у законодавстві 

можливості щодо укладення тристоронніх трудових договорів, а саме між 

працівником, посередником (кадровим агентством тощо) та роботодавцем. 

Закон Німеччини «Про надання тимчасових працівників» передбачає 

можливість укладення тристоронніх трудових договорів. 

Працюючий приймається на роботу в посередницьку фірму і від неї 

направляється на іншу фірму. Трудовий договір укладається тільки між 

працюючим і посередницькою фірмою. Саме від неї він отримує зарплату та 

інші виплати. Між посередницькою фірмою і приймаючою фірмою 

укладається договір про надання робочої сили, за яку посередницька фірма 

отримує від приймаючої фірми оплату. Між працюючим і приймаючою 

фірмою трудовий договір не укладається, але на підставі трудового 

договору між ним і посередницькою фірмою він зобов’язується виконувати 
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трудову діяльність для посередницької фірми [184; 185, с. 14]. Можливість 

вступу в тристоронні трудо-правові відносини характеризує Німеччину як 

цивілізовану демократичну країну з високим рівнем правового регулювання 

практично усіх сфер діяльності суспільства, у тому числі і діяльності у 

галузі праці. 

А. Нуртіднова вказує, що при лізингу персоналу, тобто надання 

кадровим агентством працівників для здійснення трудової діяльності 

роботодавцям, договір платного надання послуг укладається між кадровим 

агентством і організацією, яка фактично використовує працю 

«орендованих» працівників. Кадрове агентство ніякою спеціалізованою 

діяльністю по наданню послуг не займається. Воно набирає працівників за 

замовленням організації-користувача виключно для роботи в даній 

організації на певний строк. Працівники приймаються на роботу в кадрове 

агентство, що формально виступає роботодавцем, однак фактично ніякої 

діяльності, крім працевлаштування, лізингу персоналу тощо, не здійснює. 

Таким чином, кадрове агентство виконує роль «підставного» роботодавця, у 

той час як існує реальний роботодавець, що:  

1) зробив замовлення кадровому агентству на підбір фахівців певних 

спеціальностей;  

2) організовує й використовує працю працівників у своїх інтересах; 

3) установлює внутрішній трудовий розпорядок, обов’язковий для 

дотримання всіма, у тому числі «орендованими» працівниками;  

4) оплачує працю «орендованих» працівників [186, с. 24]. У трудових 

правовідносинах, суб’єктами яких виступають три особи, здійснюється 

процес їх взаємодії, реалізовуються певні цілі та задовольняються 

відповідні потреби й інтереси їх учасників. При такому правовому 

становищі відбувається більш оперативний підбір працівників й ефективна 

взаємодія з роботодавцем, що у цілому забезпечує максимально можливий 

рівень зайнятості населення. 
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Таким чином, впровадження такого позитивного досвіду Німеччини в 

трудове законодавство України можливе шляхом доповнення ст. 21 Кодексу 

законів про працю частиною 4 щодо укладення тристоронніх трудових 

договорів. Пропонуємо викласти її у такій редакції: «Особливою формою 

трудового договору є тристоронній трудовий договір, який укладається між 

працівником, кадровим агентством та роботодавцем, згідно з яким 

працівник здійснює трудову діяльність завдяки підбору та пошуку кадровим 

агентством відповідного роботодавця й отримує заробітну плату саме від 

роботодавця, а кадровому агентству сплачує встановлену плату за надання 

можливості працевлаштування». 

 Окрім того, необхідно доповнити зазначену статтю приміткою, в якій 

вказати наступне «Кадрове агентство – це суб’єкт господарювання, який 

здійснює діяльність щодо забезпечення зайнятості працівників шляхом 

взаємодії з ними та роботодавцями з метою ефективного працевлаштування 

та надання кваліфікованих спеціалістів для виконання певних робіт». 

Переходячи до Великобританії, необхідно сказати, що першим 

шляхом запозичення позитивного досвіду цієї країни у сфері правового 

регулювання трудового договору є закріплення правового статусу 

працівників, що працюють за строковим трудовим договором. 

Ф.А. Цесарський звертає увагу на те, що сьогодні у високорозвинених 

країнах спостерігаються істотні зміни у співвідношенні різних видів 

трудових договорів. Головна із них полягає в тому, що традиційний 

(звичайний або типовий) трудовий договір, тобто договір на невизначений 

строк і на повний робочий час, укладає все менше число працівників, а все 

більша їх кількість має строкові трудові договори. Типовий трудовий 

договір на ряді підприємств зберігається лише для невеликої частини 

привілейованих працівників. Значна частина працюючих – це особи, що 

мають атипові трудові договори, тимчасові і «позикові» працівники, не 

повністю зайняті, надомники, мігранти, яких наймають при поліпшенні 

економічної ситуації і звільняють при її погіршенні [187, с. 198-199; 125, с. 
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150-151]. Сучасна тенденція до розвитку трудових правовідносин зумовлює 

пошук нових підходів до розуміння правового статусу працівників, а також 

його закріплення в актах законодавства з метою встановлення належного 

правового регулювання трудо-правових відносин. Перехід до строкової 

форми трудового договору є наслідком змін в економічному становищі 

багатьох країн. Забезпечення правам і свобод працівників, які реалізують 

своє право на працю через строковий трудовий договір, є важливою умовою 

для отримання ефективних результатів й задоволення потреб та інтересів як 

самих працівників, так і роботодавців. 

Ю. Чумак вказує, що відповідно до ч. 2 ст. 23 Кодексу законів про 

працю України строковий трудовий договір укладається у випадках, коли 

трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з 

урахуванням характеру наступної роботи або умов її виконання, або 

інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими 

актами [63; 188, с. 23]. Виконання певних видів трудової діяльності 

потребує відповідного оформлення трудових правовідносин з метою 

оптимізації загальної діяльності підприємства, установи чи організації й 

надання широких можливостей для усіх учасників даних відносин. 

Е.С. Батусова зауважує, що британський Закон «Правила про 

працівників за строковими трудовими договорами (заборона дискримінації) 

2002р.» встановлює правовий механізм усунення дискримінації щодо 

працівників за строковими трудовими договорами. Він складається з 

декількох елементів:  

– закріплення поняття «працівник за строковим трудовим договором»;  

– заборона дискримінації працівників на основі строкового трудового 

договору;  

– виділення об’єктивних причин, які дозволяють ставити цього 

працівника в гірше становище, ніж працівника за трудовим договором на 

невизначений термін;  
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– право отримання від роботодавця письмового обґрунтування того, 

чому він ставиться в гірше становище, ніж постійний працівник [189, с. 128-

129]. Даний нормативно-правовий акт Великобританії надає гарантії 

працівникам за строковими трудовими договорами й унеможливлює 

зловживання з боку роботодавця. Це є надзвичайно важливим у контексті 

закріплення відповідного правового статусу за даною категорією 

працівників, оскільки він (правовий статус) надає можливість забезпечення 

відповідних прав і обов’язків останніх. 

Отже, враховуючи наведені положення, необхідно доповнити ст. 23 

Кодексу законів про працю частиною 3, в якій закріпити правовий статус 

працівника, що уклав строковий трудовий договір та правомочності, якими 

він володіє. Пропонуємо вищезазначену частину ст. 23 викласти наступним 

чином: «Працівник, який уклав строковий трудовий договір, володіє усім 

об’ємом прав та обов’язків для працівників на загальних підставах у межах 

дії строкового трудового договору. 

Строковий працівник також має право на укладення трудового 

договору виключно у письмовій формі й недопущення його безпідставного 

розірвання до закінчення строку дії даного трудового договору». 

Наступним шляхом запозичення британського позитивного досвіду 

щодо регламентації трудового договору є встановлення додаткових 

істотних умов його змісту. 

Т. Рассел, розглядаючи британське трудове законодавство, зазначає, 

що багато роботодавців на додаток до основної заробітної плати 

пропонують такі привабливі для працівників преференції як пенсійний 

план, бонус або комісії, схеми приватного медичного страхування, 

довготривале страхування на випадок інвалідності, послуги із страхування 

на випадок смерті, службовий автомобіль (або дозвіл на використання 

автомобіля), членство у тренажерному залі та пільги на купівлю акцій. 

Короткий перелік усіх цих додаткових переваг зазвичай включається у 

трудовий договір, за винятком пільг на купівлю акцій, які, як правило, 
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розглядаються в окремій угоді [190, с. 9]. Вищзазначені умови трудового 

договору, незважаючи на те, що вони є додатковими, все ж набувають 

істотного значення в сучасних умовах. Особливу увагу привертає до себе 

закріплення пенсійного плану безпосередньо в трудовому договорі, 

оскільки ця умова додає впевненості працівникам у їх майбутніх трудових 

правовідносинах з роботодавцем. 

За В.М. Сломою, до обов’язкових умов українського трудового 

договору належать умови про: 

 трудову функцію; 

 місце роботи; 

 строк трудового договору; 

 оплату праці; 

 час початку роботи [173, с. 24]. Не заперечуючи існування таких 

важливих положень, які має містити угода про працю, варто зауважити, що, 

зокрема, пенсійне забезпечення є також важливим трудо-правовим 

інститутом й необхідною гарантією трудової діяльності працівника. 

Необхідними визнаються такі умови, котрі визначають правову 

природу даного договору саме як трудового. Як слушно зазначає 

Н. Д. Гетьманцева, обов’язковість окремих умов слугує гарантією захисту 

інтересів слабшої сторони, якою у трудовому договорі є працівник. Отже, 

необхідні умови є суттєвими ознаками, рисами трудового договору, а тому 

сторони повинні обов’язково досягти згоди за кожною з них і зафіксувати їх 

у договорі [191, с. 66]. Якщо говорячи про пенсійне забезпечення, то воно, 

безперечно, є необхідною умовою, яка й виділяє даний договір з-поміж 

інших. Встановлення у трудовому договорі положення, яке стосуватиметься 

гарантування матеріального становища працівників, які досягли пенсійного 

віку або які втратили працездатність, є важливою умовою для реалізації 

загальних засад, встановлених Конституцією України. 
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Що стосується факультативних умов трудового договору, то вони 

необов’язкові для погодження при прийнятті на роботу. Відповідно, такі 

умови стають об’єктом переговорів лише в тому випадку, коли одна із 

сторін наполягає на їх включенні у зміст трудового договору. Для 

конкретного договору вони мають таку саму вагу, як і обов’язкові умови. 

Це, наприклад, умови про неповний робочий час, про сумісництво чи 

суміщення, про встановлення випробування тощо. Умови трудового 

договору не можуть містити положень, які не відповідають законодавству 

про охорону праці, а також погіршують становище працівника порівняно з 

чинним законодавством. Такі умови визнаються недійсними. Разом з тим, 

відповідно до ст. 9-1 КЗпП підприємства, установи, організації в межах 

своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати 

додаткові, порівняно з законодавством, трудові й соціально-побутові пільги 

для працівників [173, с. 25].  

На даний момент трудове законодавство України допускає 

можливість встановлення й інших умов трудового договору, які не 

передбачені правовими нормами у сфері праці. Однак вони не повинні 

суперечити законодавству та діяти в його межах. У зв’язку з цим доцільним 

є встановлення відповідної імперативної норми, яка стосуватиметься 

обов’язкового погодження у трудовому договорі умови про пенсійне 

забезпечення, а також встановлення й інших умов у сфері трудової 

діяльності. 

Таким чином, у зв’язку з фактичною відсутністю правових положень 

трудового законодавства, які стосуються змісту трудового договору, 

зокрема безпосереднього зазначення істотних та додаткових умов даного 

договору, потрібно доповнити ст. 21 КЗпП України частиною 5, в якій 

зазначити наступне: «Зміст трудового договору складають обов’язкові та 

додаткові умови здійснення трудової діяльності. 

До обов’язкових умов трудового договору належать: 
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 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». 

Останнім шляхом запозичення досвіду Великобританії у сфері 

правового регулювання трудового договору є встановлення обов’язку 

роботодавця інформувати працівника про умови праці. 

І.Я. Кисельов вказує, що важливою тенденцією у правовому 

регулюванні трудових правовідносин є встановлення обов’язку роботодавця 

докладно інформувати в письмовій формі працівника про умови його праці. 

Ця тенденція отримала найбільш закінчене вираження у Великобританії, де 

законодавство вимагає, щоб наймач у всіх випадках укладення трудового 

договору, який може оформлятися як письмово, так і усно, представив 

працівникові (не пізніше 13 тижнів після початку його роботи) письмовий 

документ, в якому повинні бути вказані сторони трудового договору, дата 

його укладення, підтверджений документами трудовий стаж працівника, а 

також міститися відомості про основні умови трудового найму, до яких 

включаються наступні: трудова функція, розмір заробітної плати і методи її 
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підрахунку; періоди виплати заробітної плати; і режим робочого часу; 

тривалість часу відпочинку; порядок оплати святкових днів, часу хвороби, 

нещасних випадків на виробництві; порядок призначення і виплати 

заводських пенсій. Крім зазначеного документа, працівникові повинна бути 

вручена інформаційна записка, в якій коротко викладено основні юридичні 

норми стосовно даної роботи, зокрема ті, що стосуються техніки безпеки, 

виробничої санітарії, а також вказані дисциплінарні правила, що діють на 

підприємстві, та порядок розгляду скарг у разі виникнення трудових 

суперечок [192, с. 143]. Великобританія є країною, яка достатньо повно 

врегульовує трудові правовідносини, зокрема й щодо укладення трудового 

договору між працівником та роботодавцем. Надання інформації стосовно 

безпосередньої трудової діяльності працівника є необхідним заходом з 

метою встановлення прозорості та чесності трудо-правових відносин. 

За згодою сторін документи, що стосуються умов праці, можуть 

розглядатися як письмове оформлення трудового договору. В англійській 

юридичній літературі підкреслюється, що зазначений порядок надає 

визначеність трудовим відносинам, дозволяє працівникові з самого початку 

отримати уявлення про характер його майбутньої роботи, її умови, сприяє 

зменшенню трудових конфліктів, непорозумінь, викликаних 

непоінформованістю працівника про службові функції та умови праці [192, 

с. 143]. Такий підхід до врегулювання трудового договору є позитивним та 

потребує запозичення в українську правову систему, зокрема у трудове 

законодавство. Встановлення в якості обов’язку роботодавця надання 

інформації працівнику про умови й характер його трудової діяльності є 

важливою передумовою для демократизації та лібералізації трудо-правових 

відносин. 

Таким чином, на основі наведених положень необхідно доповнити ст. 

22 КЗпП України частиною 4, в якій закріпити наступні положення: 

«Роботодавець зобов’язаний інформувати працівника про умови його 

трудової діяльності, зокрема про стан умов роботи, умов оплати праці, 
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охорони трудової діяльності, пенсійного забезпечення, змін у трудовому 

законодавстві та інших умов, що можуть безпосередньо вплинути на 

правове становище працівника. 

Даний обов’язок повинен включатися до змісту трудового договору. 

Роботодавець інформує працівника у письмовому вигляді протягом 14 

днів з моменту укладення трудового договору і надалі протягом кожних 

трьох місяців. 

Дане письмове повідомлення підписується працівником». 

Останньою країною Європейського Союзу, позитивний досвід якої 

необхідно дослідити, є Угорщина. Варто зазначити, що першим шляхом 

запозичення її досвіду в Україну є обов’язкове зазначення точної дати 

початку здійснення трудової діяльності у трудовому договорі. 

Відповідно до угорського трудового законодавства дата початку 

трудових відносин повинна бути визначена в трудовому договорі. В іншому 

випадку, датою початку здійснення трудової діяльності має стати наступний 

робочий день після укладення трудового договору. У період між днем, коли 

трудовий договір укладено, і датою початку трудових відносин сторони не 

можуть займатися будь-якою діяльністю, що може вплинути на трудові 

правовідносини [193]. Таке зазначення є важливим при укладенні трудового 

договору, оскільки воно суттєво уточнює трудо-правові відносини й 

забезпечує чіткість здійснення трудової діяльності. Встановлення точної 

дати початку роботи є необхідною умовою з метою усунення будь-яких 

суперечностей між сторонами трудового договору. 

В.І. Прокопенко вказує, що дата початку виконання трудової 

діяльності має важливе значення при укладенні трудового договору. З 

даного моменту починається безпосереднє здійснення трудової діяльності. 

У більшості випадків початок роботи настає відразу ж після укладення 

трудового договору. Проте працівник і роботодавець мають право погодити 

й інший часу початку трудової діяльності, який обумовлюється 

необхідністю у припиненні трудових правовідносин з попереднім 
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роботодавцем, переїздом на нове місце роботи, переміщенням членів сім’ї 

на нове місце, де працівник буде здійснювати свою трудову діяльність 

тощо. Наприклад для працівників у галузі освіти часом початку здійснення 

трудової діяльності є початок навчального року, початок занять тощо [66, с. 

218]. Як можна побачити, погодження часу початку роботи є важливою 

умовою при укладенні трудового договору. Задля усунення суперечностей 

між сторонами потрібно встановити зобов’язання щодо включення питання 

погодження часу початку роботи до змісту трудового договору. 

Отже, враховуючи наведені наукові позиції, а також положення 

законодавства, потрібно запозичити даний позитивний досвід угорського 

законодавства шляхом внесення ст. 24-1 до Кодексу законів про працю. 

Норма, яку пропонується встановити, має виглядати так: «Роботодавець 

зобов’язаний погодити точний час початку здійснення трудової діяльності 

працівником у трудовому договорі шляхом безпосереднього зазначення 

дати початку роботи, а також часу». 

Другим шляхом запозичення позитивного зарубіжного досвіду 

правового регулювання трудового договору в Угорщині є встановлення 

винятків щодо зазначення обов’язкових умов трудового договору. 

Як вказує Т. Гулаварі, трудовий договір з керівними працівниками, 

зокрема менеджерами, може відходити від положень частини 2 Трудового 

кодексу Угорщини («Трудові правовідносини»), окрім того, норми 

колективних договорів не поширюватимуться на них. Трудовий кодекс 

Угорщини містить загальнообов’язкові положення, які, однак, можуть бути 

недотримані при укладенні трудового договору з керівними працівниками. 

Наприклад, трудовий договір з керівниками може не включати в себе 

положення щодо заробітної плати [194, с. 181]. Відсутність цієї умови 

трудового договору може мати як позитивні, так і негативні моменти. Щодо 

позитивної риси, то неврегулювання оплати праці у трудовому договорі 

означає можливість отримання більш гідної заробітної плати після спливу 



172 

 

кожного періоду робочого часу. Негативним є те, що така неточність може 

призвести до зловживань з боку роботодавця. 

Як влучно вказує О.В. Плескун, зміст трудового договору в сучасних 

умовах ринку праці визначається взаємною домовленістю сторін. Звичайно, 

вона стосується місця роботи із вказівкою структурного підрозділу, у який 

працівник приймається на роботу; найменування професії або посади 

працівника, спеціальності, кваліфікації, тобто трудової функції; прав та 

обов’язків працівника; прав та обов’язків роботодавця, у тому числі із 

забезпечення охорони праці; доплат та надбавок, заохочувальних виплат; 

режиму робочого часу; тривалості щорічної відпустки; умов підвищення 

кваліфікації; пільг з соціального забезпечення тощо. Варто зазначити, що як 

обов’язкові, так і факультативні умови мають певне юридичне значення. 

Вони є обов’язковими для виконання сторонами, впливають на долю 

договору, та їх невиконання призведе до певних правових наслідків [195, с. 

159].  

Трудовий договір є результатом взаємного узгодження інтересів 

учасників трудових правовідносин. Він являє собою результат досягнення 

згоди завдяки пошуку компромісного рішення щодо його змісту, форми 

тощо. Важливим є можливість незазначення заробітної плати, а лише 

гарантування мінімального рівня заробітної плати та гнучкості в рівні 

заробітної плати у зв’язку з економічними умовами. 

Отже, необхідним є встановлення такого шляху запозичення досвіду 

Угорщини щодо даного питання врегулювання трудового договору. 

Потрібно доповнити ст. 35 до Кодексу законів про працю, яка має виглядати 

наступним чином: «Питання щодо оплати праці може бути й не 

врегульоване безпосередньо у трудовому договорі. 

Якщо у зв’язку з неможливістю встановити чітку або хоча б 

приблизну заробітну плату працівника, що зумовлено характером трудових 

правовідносин, економічними умовами тощо, можливе встановлення у 

трудовому договорі положення щодо самостійного погодження рівня 
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заробітної плати у момент її виплати після спливу відповідного періоду 

робочого часу – як мінімум один раз на місяць. 

Заборонено виплачувати працівнику заробітну плату нижчу 

мінімально встановленого рівня заробітної плати в державі». 

Таким чином, на основі усього вищевикладеного зазначимо, що 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 акт 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 до 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 агентством) та роботодавцем; 

 закріплення правового статусу працівників, що працюють за 

строковим трудовим договором; 
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 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 виключень щодо зазначення обов’язкових умов 

трудового договору. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Проблемами у сфері правового регулювання трудового договору 

є: 

 неефективність врегулювання процесу укладення трудового 

договору; 

 закріплення гарантій трудових прав працівників, обумовлених 

трудовим договором у процесі виконання трудової функції; 

 недосконалість порядку припинення трудового договору; 

 колізійність норм в питанні регулювання контракту як 

особливого виду трудового договору; 

 строк дії трудового договору. 

2. Для вирішення проблем у сфері правового регулювання 

трудового договору необхідно: 

 врахувати норми європейського законодавства, закріпивши в ч. 

3 ст. 32 проекту Трудового кодексу таке положення: «Трудовий договір 

повинен бути підписаний в обов’язковій письмовій формі протягом п’яти 

днів після фактичного допуску працівника до виконання трудових 

обов’язків»; 

 передбачити в главі 1 книги другої ч. 6 ст. 33 нового Трудового 

кодексу України правову норму такого змісту: «Гарантії при укладенні 

трудового договору передбачають обов’язок роботодавця повідомляти про 

причини відмови в укладенні трудового договору особі, якій було 

відмовлено в такому укладені» з метою недопущення неточностей та 

забезпечення для працівників повноцінного правового захисту; 

 запровадити норми, направлені на регулювання юридичних 

гарантій про припиненні трудових відносин. З цією метою доповнити ст. 32 

книги другої глави першої §1 «Трудові відносини і трудовий договір» 

проекту Трудового кодексу відповідним положенням, виклавши його в 



176 

 

такій редакції: «Гарантії поширюються та діють щодо працівника, 

починаючи з моменту укладення трудового договору до припинення цих 

трудових правовідносин»; 

 додатково ввести до глави п’ятої проекту Трудового кодексу 

окрему статтю під назвою «Гарантії трудових прав працівників у процесі 

виконання трудового договору» з метою врегулювання та покращення 

трудових гарантій працівників та приведення законодавства у відповідність 

до європейських стандартів; 

 у проекті Трудового кодексу врегулювати положення про 

анулювання трудового договору роботодавцем шляхом доповнення статті 

92 Трудового кодексу правовою нормою такого змісту: «Правом 

роботодавця є анулювання трудового договору, якщо працівник не 

приступив до роботи протягом строку, зазначеного в договорі»; 

 закріпити у ч. 4 ст. 38 Кодексу законів про працю України норми, 

які направлені на врегулювання прав працівника при розірванні трудового 

договору. З цією метою необхідно доповнити вищезазначену статтю 

положенням, викладеним у такій редакції: «Якщо працівник попередив 

власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні про 

розірвання трудового договору, а роботодавець без поважних причин після 

закінчення терміну із часу подачі письмової заяви працівника не виконав, 

передбачені у такій ситуації правові обов’язки, та не виплатив заробітну 

плату працівникові, то працівник має право на звернення до суду з позовом 

до роботодавця про виплату компенсації»; 

 змінити в положенні законодавства, зокрема в ч. 3 ст. 21 КЗпП 

України, норму про контракт, який є особливою формою трудового 

договору, шляхом закріплення у вищезазначеній статті формулювання 

наступного змісту: «Трудовий договір може включати норми, які 

передбачають строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в 

тому числі матеріальну), умови матеріального забезпечення і організації 
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праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, 

що можуть встановлюватися угодою сторін» з метою вирішити правові 

проблеми, які накопичилися у зв’язку з запровадженням даного виду 

трудового договору; 

 закріпити в ч. 1 ст. 36 проекту Трудового кодексу правову 

норму, яку викласти таким чином: «Максимальний строк трудового 

договору не може перевищувати п’яти років» з метою недопущення 

погіршення правового положення працівників; 

 доповнити ч. 3 ст. 36 проекту Трудового кодексу України 

формулюванням наступного змісту: «Трудовий договір із зазначенням 

строку укладається для виконання певної роботи з підстав, зазначених у 

законі, та для визначеної законом категорії працівників. Враховуючи 

специфіку галузі, не можна встановлювати трудові відносини на 

невизначений термін» з метою зменшення всіх колізійних аспектів щодо 

уникнення зловживань з боку роботодавця. 

3. 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 роботодавця щодо інформування та 

сприяння професійному розвитку працівника; 
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 встановлення можливості до 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 

(кадровим агентством тощо) та роботодавцем; 

 закріплення правового статусу працівників, що працюють за 

строковим трудовим договором; 

 встановлення додаткових істотних умов змісту трудового 

договору; 

 встановлення обов’язку роботодавця інформувати працівника 

про умови праці; 

 встановлення обов’язку роботодавця щодо обов’язкового 

зазначення точної дати початку здійснення трудової діяльності у трудовому 

договорі; 

 встановлення винятків щодо зазначення обов’язкових умов 

трудового договору. 
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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 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 
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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 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 
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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 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:  
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1) стандарти європейського зразка в питанні трудового договору 

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

правового характеру трудового договору; 

 2) механізм імплементації становить собою процедуру, що спрямована 

на аналіз змісту нормативно-правових актів, які регулюють договірні 

правовідносини в країнах ЄС;  

3) 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; 
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– 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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