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ТРУДОВИЙ ДОГОВІР У КОНТЕКСТІ НАСТУПНОЇ КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

 Традиційною формою регулювання суспільних відносин у галузях права, які 
використовують договірне начало як самостійний елемент договірного регулювання, 
є договір. Трудові відносини, одним із принципів регулювання яких є договірний 
характер, також використовують договір у якості форми регулювання відносин, 
виникають під час використання найманої праці [1, с. 149].
 Трудовий договір, залишаючись основною організаційно-правовою 
формою залучення громадян до праці, виступає найоптимальнішим способом 
узгодження інтересів працівника і роботодавця. В літературі звертається увага 
на різні його аспекти. Він розглядається: по-перше, як юридичний факт, що 
породжує трудові правовідносини; по-друге, як джерело суб'єктивних трудових 
прав і юридичних обов'язків сторін трудового правового відношення; по-третє, як 
юридична модель трудових відносин, тобто якщо в основу виникнення відносин 
покладено трудовий договір, він оформлює їх, внаслідок чого останні стають 
трудовими правовідносинами.
 Договір як правова категорія трудового права являє собою історично обумовлене 
та об'єктивно існуюче поняття, що вказує насамперед на добровільність вступу в трудові 
відносини та певну міру свободи врегулювання питань, пов'язаних із використанням 
найманої праці; встановлює юридичний зв'язок між сторонами та є гарантією захисту 
й забезпечення прав і інтересів сторін. Договір як правова категорія трудового права 
насамперед застосовується:

1. при врегулюванні всіх відносин як з приводу застосування праці, так і похідних 
від них;

2. як ознака досягнень боротьби трудящих за свої права та гарантія захисту й 
забезпечення цих прав;

3. для позначення добровільності вступу в трудові відносини та як ознака не 
примусовості праці;

4. для виникнення, зміни чи припинення трудових відносин, тобто встановлення 
юридичного зв'язку між сторонами договору;

5. для встановлення взаємних прав та обов'язків, а також визначення відповідальності 
в разі їх порушення/невиконання;

6. для встановлення можливості свободи врегулювання трудових відносин та 
відносин, які тісно з ними пов'язані, з урахуванням особливостей суб'єктного 
складу, об’єктів та безпосередньо тих функцій та цілей, відповідно до яких ці 
відносини виникли [1, с. 150].
Чинний КЗпП України визначає трудовий договір як підставу виникнення 

трудових відносин .Його укладення є способом реалізації права на працю (ч. 2 ст. 2 
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КЗпП); він є угодою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену 
цим договором (ч. 1 ст. 21 КЗпП); працівник має право реалізувати свої здібності до 
продуктивної та творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або 
одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях (ч. 2 ст. 21 КЗпП). 
Визначальну роль трудового договору у механізмі виникнення трудових відносин 
визначив  В. Прокопенко: «Навіть тоді, коли застосовуються інші підстави 
виникнення трудових правовідносин, такі, як адміністративний акт призначення 
на посаду, проводяться вибори або конкурсне заміщення посад чи здійснюється 
розподіл на роботу після закінчення навчання в певних навчальних закладах, 
оформлення трудових відносин проводиться укладенням трудового договору, 
конкретний зміст якого встановлюється вільним волевиявленням і угодою між 
сторонами» [4, c. 46; 5, с. 167].

Отже, спільне, погоджене волевиявлення працівника і роботодавця перетворює 
статутні права і обов'язки, визначені законом, на конкретні права і обов'язки, які є змістом 
трудового правовідношення, а трудовий договір є джерелом суб'єктивних трудових 
прав і обов'язків. Під час нової кодифікації трудового законодавства слід посилити 
індивідуально-договірний вплив на формування змісту трудових правовідносин. У 
зв'язку із цим заслуговує на увагу позиція авторів проекту Трудового кодексу України 
щодо визначення ролі трудового договору. Статтею 64 проекту пропонується така 
дефініція: трудовий договір – угода, що укладається роботодавцем і працівником з 
метою визначення змісту трудових відносин, які встановлюються або повинні бути 
встановлені [4, c. 47].

Так, чинний КЗпП як сторін трудового договору визначає роботодавця – 
власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи 
фізична особа, та працівника. У свою чергу, пропонується така норма: сторонами 
трудового договору є роботодавець – юридична особа (підприємство, установа, 
організація) або інша організація, яка може не бути юридичною особою, або фізична 
особа, які уклали трудовий договір з працівником; а також працівник (робітник або 
службовець) – фізична особа (громадянин України, іноземний громадянин або особа 
без громадянства), що уклала трудовий договір з роботодавцем.

Трудовим договором можуть передбачатися індивідуальні умови праці та її 
оплати, а також інші права та обов'язки сторін. Ця угода поєднує також волевиявлення 
її сторін, спрямоване на встановлення трудових правовідносин. На жаль, проектом ТК 
розмито зв'язок між трудовим договором і правовідносинами, що виникають на його 
підставі. Останні відповідно до ст. 61 проекту виникають на підставі факту починання 
працівником роботи за розпорядженням чи з дозволу роботодавця. Відсутність 
трудового договору, відповідно до ч. 1 ст. 64 проекту не перешкоджає виникненню 
трудових відносин відповідно до правил, установлених Кодексом та іншими законами. 
Таке положення не можна визнати продуктивним [2].

На відміну від чинного Кодексу, проект містить окрему статтю, присвячену 
змісту трудового договору (далі - ТД). Згідно з цією статтею до обов'язкових умов ТД 
належать: місце роботи; час початку дії ТД та час початку роботи; трудова функція, 
яку виконуватиме працівник; оплата праці; режим роботи і відпочинку; охорона 
праці. У чинному КЗпП України обов'язковими умовами є лише перші чотири з 
перерахованих, а режим роботи і відпочинку, охорона праці не належать до таких, 
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що частково спричинює зловживання з боку роботодавців. Тому включення їх до 
обов'язкових стане додатковою гарантією забезпечення трудових прав працівника.

Щодо необов'язкових умов ТД, то, як і в чинному Кодексі, ними є будь-
які умови, які не суперечать законодавству, та на які погодились сторони цього 
договору. При цьому проект акцентує увагу на умови нерозголошення державної, 
комерційної таємниці та іншої захищеної законом інформації, що набула поширення 
у багатьох організаціях. Передбачається, що якщо працівник у зв'язку з виконанням 
трудових обов'язків має доступ до інформації, яка визнана комерційною таємницею, 
то на вимогу роботодавця під час укладення ТД до нього може додаватися умова 
про нерозголошення цієї таємниці, причому на термін, який може перевищувати 
тривалість трудових відносин з таким працівником. Очевидно, ця норма є вимогою 
часу, тим не менше, наскільки вона буде реально виконуватися і чи не призведе це до 
зменшення прав працівника, сказати поки важко.

З інших новацій, що стосуються ТД, проект окремо виділяє такі умови 
розірвання ТД, як укладення його під впливом помилки, погрози, примусу, а 
також на невигідних для працівника умовах унаслідок використання його тяжкого 
матеріального становища, або ж укладення його без наміру створити юридичні 
наслідки [3] .

Отже, питання, пов'язані з трудовим правом, ніколи не втрачають своєї 
актуальності, оскільки виникають досить часто в повсякденній діяльності компаній. 
При цьому юридичні помилки в цій сфері можуть мати різні за своєю тяжкістю 
наслідки. В порівнянні з Кодексом законів про працю, законодавець вніс в проект 
Трудового кодексу досить значну кількість змін щодо оформлення трудових договорів. 
Звісно, сьогодні невідомо коли даний проект трудового кодексу позбудеться 
приставки «проект», які статті будуть туди включені, а які навпаки – виключені. 
Проте аналізуючи ті норми, які зазначені на даний момент, можна зробити висновок, 
що було сформульовано новий, більш якісний документ, на підставі якого тепер 
можна регулювати процедуру оформлення трудових договорів на території України.
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