
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Міністерство освіти і науки України 

 

Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису 

 

ОЛЕКСІВ ІГОР ІГОРОВИЧ 

УДК 349.2 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ 

У СТРОКОВИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ 

 

12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

 

__________________ І.І. Олексів  

Науковий керівник: 

Пилипенко Пилип Данилович 

доктор юридичних наук, професор 

 

Львів – 2020 



 

 

2 
АНОТАЦІЯ 

 

Олексів І. І. Юридичні гарантії прав працівників у строкових трудових 

правовідносинах. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального 

забезпечення». – Львівський національний університет імені Івана Франка. 

Міністерство освіти і науки України. Львів, 2020.  

Дисертацію присвячено дослідженню правового регулювання строкових 

трудових відносин в Україні та їхнього впливу на обсяг юридичних гарантій прав 

працівників. Зокрема, визначено юридичну природу строкових трудових 

договорів та з’ясовано їх ефективність у контексті реалізації права на працю в 

Україні. Окреслено сучасні тенденції розвитку світового ринку праці та 

визначено причини, які зумовлюють розширення сфери використання строкових 

трудових договорів. Проведено детальний аналіз видів трудових правовідносин, 

строковість яких зумовлена характером і умовами праці та сформульовано 

комплекс прав і обов’язків їх сторін; проаналізовані положення законів, які 

передбачають право роботодавців залучати працівників до роботи на підставі 

строкового трудового договору. Розглянуто строкові трудові правовідносини як 

гарантію захисту вітчизняного ринку праці. Досліджено гарантії трудових прав 

працівників під час укладення, зміни умов, припинення дії строкових трудових 

договорів та на основі проведеного дослідження сформульовано конкретні 

пропозиції спрямовані на вдосконалення правового регулювання строкових 

трудових відносин в Україні. 

Відзначено, що строковий трудовий договір меншою мірою слугує 

забезпеченню стабільності трудових відносин, саме з огляду на його строковий 

характер, проте, він залишається гідною альтернативою безробіття, дозволяючи 

працівнику мати хоч і обмежені у часі, але аналогічні за своїм змістом із 

безстроковим трудовим договором гарантії. Більше того, для деяких категорій 
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працівників строковий трудовий договір залишається єдиною можливістю бути 

зайнятим з огляду на різні обставини та специфіку їхньої трудової функції. 

Розглянуто умову про строк чинності трудового договору як одну з його 

істотних умов та обґрунтовано, що у строковому трудовому договорі вона є 

абсолютно визначеною (крім трудового договору, укладеного на час виконання 

певної роботи), а у безстроковому трудовому договорі – відносно визначеною. 

Аргументовано доведена наявність колізії між частинами першою та 

другою чинної нині ст. 23 Кодексу законів про працю України (надалі – КЗпП) 

«Строки трудового договору», оскільки безумовне право сторін на визначення 

строку договору за їхнім погодженням (частина перша) явно не відповідає 

вимогам про перелік випадків, коли трудові відносини повинні бути встановлені 

на визначений строк (частина друга). А тому висновок Пленуму Верховного 

Суду України у відповідній Постанові № 9 від 06.11.1992 р. про те, що: 

«…укладення трудового договору на визначений строк при відсутності 

зазначених умов є підставою для визнання його недійсним у частині визначення 

строку» пропонується вважати некоректним. 

Охарактеризовано об’єктивні обставини, які зумовлюють розширення 

сфери використання строкових трудових договорів та сформульовано висновок 

про те, що використання таких договорів повинно відбуватись водночас із 

безстроковими, а не як це прийнято тепер, коли більш пріоритетним вважається 

укладення з працівником трудового договору невизначеної тривалості. 

Досліджено практичні проблеми, які виникають у зв’язку з укладенням 

строкового трудового договору в «інтересах працівника» відповідно до ч. 2 ст. 

23 КЗпП України. Наголошується, що така самостійна підстава для укладення 

строкового трудового договору як «інтереси працівника» у своїй основі має 

переважно суб’єктивні чинники, які важко піддаються встановленню на 

практиці. А тому запропоновано замість слів «...інтересів працівника» вказати 

«…ініціативи працівника» у частині другій зазначеної статті. Адже саме 

«ініціатива» передбачає активну поведінку особи та свідчитиме про її реальне 

волевиявлення, що спрямоване на укладення строкового трудового договору. 
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Випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка 

йому доручається запропоновано вважати різновидом строкового договору про 

працю. Як і трудовий договір загалом, випробування також є угодою сторін для 

якої законодавством визначено окрему підставу для розірвання. Якщо ж мети 

випробування не досягнуто, то подальші трудові правовідносини припиняються 

за ініціативою роботодавця. 

У дисертації обґрунтовується необхідність вдосконалення правил 

трансформації строкового трудового договору у безстроковий, зокрема й у 

випадку його переукладення. У зв’язку з цим проведено порівняння норм 

чинного законодавства України, проєкту Трудового кодексу, а також правил, які 

регулюють вказані відносини в інших країнах, зокрема Польщі, Грузії та Японії. 

Доводиться, що для якісного реформування правового забезпечення строкових 

трудових відносин необхідно врахувати практику трансформації строкового 

трудового договору у безстроковий, що існує у зарубіжних країнах.  

Для забезпечення прав та інтересів сезонних працівників запропоновано 

закріпити у законодавстві поняття «попередній договір про сезонну роботу», 

який встановлюватиме обов’язок сторін укласти трудовий договір на наступний 

сезон. При цьому, істотними умовами такого договору повинні бути 

відповідальність сторін за односторонню відмову від його укладення без 

поважних причин та зобов’язання попереджати іншу сторону про відмову від 

договору не пізніше як за місяць до початку сезонних робіт. 

Вперше запропоновано закріпити обов’язок для основних працівників, які 

виконували державні обов’язки (працювали на виборних посадах, навчались в 

школі суддів, служили у Збройних силах України) повідомляти про своє 

повернення на роботу не пізніше ніж за два тижні до початку роботи, а строковий 

трудовий договір осіб, що перебували на їхніх посадах трансформувати у 

безстроковий у випадку, коли основний працівник не виходить на роботу в 

перший робочий день після завершення виконання державних обов’язків та не 

повідомляє про поважні причини нез’явлення на роботу. 
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Наводяться аргументи щодо необхідності вдосконалення правил 

проведення конкурсного добору як основного способу укладення строкового 

договору (контракту). Зокрема, вказується на неоднозначність підходів до 

формування конкурсних комісій, способів оцінювання під час відбору, 

недосконалість процедури оскарження результатів та відсутність персональної 

відповідальності членів конкурсних комісій за його результати.  

Окремо в роботі розглядається питання заміщення посад науково-

педагогічних працівників. Відзначається, що нині чинний порядок прийому на 

роботу цих працівників не може вважатися конкурсним добором, оскільки під 

час голосування за претендентів вченими радами не проводиться оцінка ділових 

якостей працівника, відсутні іспити та інші форми виявлення навичок, 

необхідних для зайняття відповідної посади. У переважній більшості вищих 

навчальних закладів застосування строкових трудових договорів для 

оформлення трудових відносин з науково-педагогічними працівниками не 

відповідає також вимогам Закону України «Про вищу освіту», оскільки ним 

передбачено укладення строкового трудового договору (контракту) лише з 

керівним складом вищого навчального закладу. 

Строковий трудовий договір розглядається як ефективний механізм 

захисту вітчизняного ринку праці від безконтрольного працевлаштування 

іноземців і як наслідок збільшення кількості безробітних серед громадян України 

та неможливості працевлаштування тих осіб, які виїхали на тимчасові роботи за 

кордон. Пропонуються варіанти вдосконалення правового забезпечення 

працевлаштування іноземців в Україні. 

Окрему увагу присвячено питанням забезпечення належного рівня 

гарантій трудових прав працівників у випадках зміни та припинення трудового 

договору. Зокрема, відзначається, що обсяг гарантій, встановлених 

законодавством на таких стадіях трансформації умов трудового договору як 

переведення на іншу роботу, переміщення на інше робоче місце, зміна істотних 

умов праці та у випадку припинення трудового договору, залишається 

незмінним, незважаючи на строковий характер трудових правовідносин. 
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Доведено, що зміна робочого місця працівника, який працює дистанційно 

не вписується у загальні правила, які регулюють переміщення працівників на 

інше робоче місце, а тому воно може відбуватися лише за згодою з ним. Поряд з 

цим, за дистанційним працівником пропонується закріпити обов’язок 

інформувати роботодавця про зміну свого робочого місця. 

Автор аргументовано доводить необхідність вилучення з диспозиції норми 

ст. 39 КЗпП України посилання на пункти 2 і 3 ст. 23 КЗпП, оскільки її друга 

частина, яка також стосується укладення строкових трудових договорів 

залишається поза правилами, які визначають припинення договору за 

ініціативою працівника. 

У дисертації пропонується на законодавчому рівні забезпечити однакові 

можливості подання заяви на звільнення будь-яким зручним способом, а також 

встановити єдині правила припинення трудового договору на вимогу 

працівника, не залежно від того працює він за безстроковим чи строковим 

договором. Особливий порядок припинення трудових договорів мав би 

залишитися лише для тимчасових та сезонних працівників. 

Чималу увагу приділено підставам розірвання трудового договору з 

ініціативи роботодавця. При цьому, здійснено їх поділ на: обставини 

виробничого характеру (п. 1 ст. 40 КЗпП); обставини пов’язані з винними діями 

працівника (у тому числі, порушенням трудової дисципліни) (п. п. 3, 4, 7, 8 ст. 

40 та п. п. 1, 1-1, 2, 3 ст. 41 КЗпП України); обставини пов’язані з особою 

працівника, але не викликані його винними діями (п. п. 2, 5, 11 ст. 40 та п. 4, 5 ст. 

41 КЗпП України); обставини, що не пов’язані з особою працівника (п. п. 6, 10 

ст. 40 КЗпП України). 

На завершення пропонуються авторські висновки та рекомендації щодо 

вдосконалення правового регулювання строкових трудових відносин в Україні, 

а також наводяться варіанти окремих статей до проєкту нового Трудового 

кодексу. 

Ключові слова: Строковий трудовий договір, строкові трудові 

правовідносини, умова про строк трудового договору, зміст трудового договору, 
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стабільність трудових правовідносин, гарантії трудових прав працівників, 

трансформація трудового договору, укладення трудового договору, зміна умов 

трудового договору, припинення трудового договору. 

 

SUMMARY 

 

Oleksiv I. I. Legal guarantees of employees’ rights in fixed-term employment 

relationship. – Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

Dissertation for obtaining a Candidate Degree in the field of Law. Specialty 

12.00.05 «Labor Law; Social Security Law» – Ivan Franko National University of 

Lviv. Ministry of Education and Science of Ukraine. Lviv, 2020. 

The dissertation is devoted to the study of legal regulation of fixed-term employ-

ment relationship in Ukraine and its influence on the scope of legal guarantees of em-

ployees’ rights. In particular, the legal nature of fixed-term employment contracts and 

their effectiveness in the context of exercising the right to work in Ukraine are deter-

mined. The current trends in the development of the world labor market are outlined 

and the reasons for expanding the scope of fixed-term employment contracts usage are 

identified. A detailed analysis of the types of employment relationships which term is 

determined by the nature and working conditions was conducted and parties’ rights and 

obligations were formulated; laws providing employers with the right to involve the 

employees to work under the fixed-term employment contracts are analyzed. Fixed-

term labor relations are considered as a protection guarantee of domestic labor market. 

The legal guarantees of employees’ labor rights during the conclusion (re-conclusion), 

change, and termination of fixed-term employment contracts are examined, and on the 

basis of the conducted research specific proposals aimed at improving the legal regu-

lation of fixed-term employment relations in Ukraine are formulated. 

It is noted that a fixed-term employment contract to a lesser extent serves the 

stability of employment relations, precisely in view of its term, but it remains a decent 

alternative to unemployment, allowing the employee to have at least time-limited guar-

antees, but those guarantees still are similar by content to an open-ended employment 
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contract. Moreover, for some categories of employees’ a fixed-term employment con-

tract remains the only opportunity for being employed in view of different circum-

stances and specificities of their labor function. 

The condition of the validity term of the employment contract is considered as 

one of its essential conditions and it is substantiated that this condition is absolutely 

defined in fixed-term employment contract and relatively defined in open-ended em-

ployment contract. 

The existence of a conflict between first and second part of article 23 of the 

Labor Code of Ukraine (hereinafter referred to as Labor Code) «Terms of employment 

contract» is proven, since the parties’ undisputed right to determine the term of contract 

by their agreement clearly does not meet the requirements of the list of cases when 

employment relations should be established on a fixed-term basis (second part). There-

fore, the conclusion of the Supreme Court of Ukraine in relevant Resolution No. 9 as 

of 06/11/1992 stating that: «…the conclusion of a fixed-term employment contract in 

the absence of these conditions is a ground for declaring the condition about the term 

of such contract as invalid» is proposed to be considered as incorrect. 

The objective circumstances that lead to the expansion of the scope of fixed-

term employment contracts usage are characterized, and the conclusion is made that 

the use of such contracts should occur at the same level with open-ended contracts, and 

not as it is now accepted, when conclusion of open-ended employment contract is pri-

oritized.  

The practical problems arising on the stage of conclusion of fixed-term employ-

ment contracts in case of «employees’ interest» under p. 2 art. 23 of the Labor Code 

are investigated. It is stated that such an independent case for conclusion of fixed-term 

employment contract as an «employees’ interest» is based mainly on subjective factors 

that are difficult to establish in practice. Therefore, it is suggested that instead of the 

words «in the interests of the employee», the words «at the employee’s initiative» 

should be applied. After all, the «initiative» involves the active behavior of a person 

and will testify the real will aimed at conclusion of the fixed-term employment con-

tract. 



 

 

9 
Probation period aimed to verify employee’s compliance with a job requirement, 

is proposed to consider as an another fixed-term employment contract. Likewise, the 

employment contract in general, probation is also an agreement between the parties for 

which certain grounds for termination are specified by law. If the purpose of the pro-

bation is not achieved, then further employment relationships are terminated by the 

initiative of employer.  

The author makes a stress on the necessity of improving the transformation rules 

of fixed-term employment contract into open-ended contract, in particular, in case of 

its re-conclusion. Thus, a comprehensive comparative analysis of these rules in the 

current labor laws of Ukraine and in the laws of Poland, Georgia, Japan is presented. 

It is proved that for qualitative reforming of legal support of fixed-term labor relations 

the transformation rules practice of foreign states should be taken into account. 

In order to secure the rights and interests of «seasonal» employees, it is proposed 

to enshrine in the legislation the notion of a «prior seasonal employment contract», 

which will establish the obligation of the parties to conclude an employment contract 

for the future season. At the same time, the essential conditions of such contract should 

be the responsibility of the parties for unilateral refusal to conclude it without valid 

reasons, and the obligation to notify the other party about the refusal no later than one 

month before the start of seasonal work. 

For the first time, it is proposed to outline the obligation for the main employees 

who performed public duties (worked in elective positions, studied in the school of 

judges, served in the Armed Forces of Ukraine) to notify about their return to work no 

later than two weeks before beginning of work, and a fixed-term employment contract 

for those persons who have been working on the positions of main employees is pro-

posed to transform into open-ended employment contract (in the event that the main 

employee does not begin to perform labor duties on the first business day after the 

completion of government duties, and does not notify about the serious reasons not to 

start performing his obligations). 

The author also emphasizes that the rules of competitive screening (selection) as 

the main way of fixed-term employment contract conclusion require improving. There 



 

 

10 
exist unequal approaches to the nomination of competition commissions, methods of 

assessment during selection, imperfection of appealing procedures of the results, the 

lack of personal responsibility of the nominating commission members for its results. 

The procedure for replacement of positions of scientific and pedagogical staff is 

described. It is noted that the current procedure of hiring of these employees cannot be 

considered as competitive selection, since during the voting for the candidates, there is 

no procedure of evaluation of employees’ business qualities, as well as there are no 

exams or other forms of skills identification required for the position. It is noted that 

in the vast majority of higher education institutions the use of fixed-term employment 

contracts with scientific and pedagogical employees does not meet the requirements of 

the Law of Ukraine «On Higher Educations», since this law provides conclusion of 

fixed-term employment contracts only with senior staff of higher education institu-

tions. 

Fixed-term employment contract is regarded as an effective mechanism of na-

tional labor market protection from uncontrolled employment of foreigners, and, con-

sequently, the increase of the number of unemployed persons and absence of the em-

ployment possibility of citizens who moved abroad for temporal work. Options for 

improving the legal support for the employment of foreigners in Ukraine are offered.  

Particular attention is paid to the issues of ensuring an adequate level of guaran-

tees of employees’ labor rights in cases of change of conditions and termination of the 

employment contract. In particular, it is noted that the amount of guarantees established 

by the legislation at such stages of transformation of employment contract conditions 

such as transfer to another job, transfer to another workplace, change of essential work-

ing conditions and in the event of termination of employment contracts remains un-

changed, despite the fixed-term nature of the employment relationship. 

It is proved that changing the workplace of an employee who works remotely 

does not fit into the general rules governing the transfer to another workplace, and 

therefore it can only happen with his/ her consent. In addition, it is proposed to pre-

scribe the obligation for remote employee to notify employer about change of work-

place. 
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The necessity to exclude from the disposition of article 39 of the Labor Code of 

Ukraine reference to paragraph 2 and 3 of article 23 of the Labor Code is outlined, 

since its second part, which also concerns the conclusion of fixed-term employment 

contracts, is outside the rules governing termination by the initiative of an employee. 

Taking into account the fixed-term employment relationship termination, the au-

thor suggests that equal opportunities to submit dismissal applications by any means 

should be provided, and uniform rules of employment contract termination at em-

ployee’s request should be set up, regardless of its being open-ended or fixed-term 

employment contract. There should be an effective specified procedure of employment 

contracts termination for casual and seasonal employees separately.   

Considerable attention is paid to the grounds of termination of an employment 

contract at the initiative of the employer. At the same time, they are divided into cir-

cumstances of: a production nature (p. 1 of art. 40 of the Labor Code); circumstances 

related to the guilty acts of the employee (including violation of labor discipline) (p. 3, 

4, 7, 8 of art. 40 and p. 1, 1-1, 2, 3 of art. 41 of the Labor Code of Ukraine); circum-

stances related to the identity of the employee, but not caused by his guilty acts (p. 2, 

5, 11 of art. 40 and p. 4, 5 of art. 41 of the Labor Code); circumstances not related to 

the employee’s identity (p. 6 and 10 of art. 40). 

The author’s conclusions and recommendations on improving the legal regula-

tion of fixed-term employment relations in Ukraine are offered, as well as variants of 

certain articles to the draft of the new Labor Code. 

Key words: fixed-term employment contract, fixed-term employment relation-

ship, condition of employment contract time (period), content of employment contract, 

stability of employment relationship, guarantees of employees’ rights, employment 

contract transformation, employment contract conclusion, employment contract terms 

alteration, employment contract termination. 
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ВСТУП 

 

 Актуальність теми. Тенденції розвитку світового ринку праці свідчать 

про стрімкі темпи зростання кількості робочої сили у порівнянні з робочими 

місцями, що створюються. З огляду на це, достатньо прогнозованою виглядає 

необхідність створення мільйонів нових робочих місць у глобальній економіці. 

Цілком очевидно, що така колосальна кількість робочих місць, в силу певних 

причин, не передбачатиме залучення до праці виключно на умовах трудових 

договорів безстрокового характеру. Тому все більшої популярності 

набуватимуть строкові форми зайнятості, які дозволять роботодавцям покрити 

тимчасову необхідність в робочій силі та більш ефективно протистояти стрибкам 

попиту на їхні товари чи послуги. За цих умов, дослідження строкових трудових 

відносин та їх правового регулювання стає все більш актуальним. 

 Чинний Кодекс законів про працю України, незважаючи на значну 

кількість змін, суттєво застарів і доволі неоднозначно підходить до регулювання 

строкових трудових відносин, що призводить до зниження рівня правових 

гарантій найманих працівників та зумовлює укладення з ними інших договорів 

про працю, замість строкових трудових договорів. Саме тому, подальше 

вдосконалення трудового законодавства повинно враховувати сучасні потреби 

ринку праці та рухатись вектором оптимального поєднання інтересів працівників 

та роботодавців. 

 Варто зазначити, що проєкт Трудового кодексу України містить більш 

виважені норми щодо використання строкових договорів у трудових 

правовідносинах порівняно із чинним КЗпП України, однак і ті новели, що 

пропонуються, теж далекі від досконалості, оскільки не завжди враховують 

позитивний досвід іноземних країн у забезпеченні повної, продуктивної та 

вільно обраної зайнятості.  

Теоретико-методологічним підґрунтям дисертаційного дослідження стали 

праці таких учених, як: Г. А. Агафонової, Т. В. Андрейчука, У. П. Бек, Ю. П. 

Брус, В. Я. Бурака, В. С. Венедіктова, С. В. Венедіктова, Н. Б. Болотіної, 
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С. В. Вишновецької, Ю. А. Джепи, В. В. Жернакова, В. В. Єрьоменка, М. І. 

Іншина, К. Ю. Мельника, В. П. Кохан, Т. В. Парпан, О. Т. Панасюка, П. Д. 

Пилипенка, С. М. Прилипка, О. І. Процевського, Б. А. Римара, Л. М. Русаль, С. 

О. Сільченка, Л. В. Солодовник, Г. О. Спіциної, Г. І. Чанишевої, Н. М. Хуторян, 

О. М. Ярошенка та ін. 

На сьогодні, однак відсутні ґрунтовні наукові дослідження правового 

регулювання строкових трудових відносин в умовах глобалізації ринку праці, а 

отже існує об’єктивна необхідність дисертаційного дослідження проблеми 

використання строкових трудових договорів для найму робочої сили. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана згідно з планом наукової роботи кафедри соціального права 

Львівського національного університету імені Івана Франка в межах 

держбюджетної теми «Проблеми гармонізації законодавства України та ЄС у 

сфері регулювання соціально-трудових та екологічних відносин» (номер 

державної реєстрації 0115U003989). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає 

у з’ясуванні теоретичних та практичних проблем правового регулювання 

строкових трудових відносин в Україні та розробленні пропозицій, які 

сприятимуть забезпеченню юридичних гарантій прав працівників у строкових 

трудових правовідносинах. 

Для досягнення поставленої мети у процесі дослідження ставилися такі 

завдання: 

 – з’ясувати юридичну природу строкового трудового договору та його 

роль у сфері забезпечення трудових прав працівників; 

 – розглянути сучасні тенденції розвитку світового ринку праці та причини 

розширення сфери застосування строкових трудових договорів; 

 – охарактеризувати юридичні гарантії трудових прав працівників на етапі 

укладення (переукладення) строкових трудових договорів; 
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 – сформулювати пропозиції, спрямовані на вдосконалення правового 

регулювання трудових договорів, укладених на визначений термін, у зв’язку із 

строковим характером праці; 

 – проаналізувати законодавчі вимоги щодо встановлення трудових 

правовідносин на визначений термін; 

 – з’ясувати роль строкових трудових правовідносин у сфері захисту 

вітчизняного ринку праці; 

 – розкрити особливості правового регулювання переведення на іншу 

роботу, переміщення на інше робоче місце, зміни істотних умов праці у 

правовідносинах строкового характеру; 

 – сформулювати пропозиції щодо посилення гарантій для працівників під 

час припинення строкових трудових правовідносин.  

Об’єктом дослідження є строкові трудові правовідносини. 

Предметом дослідження є особливості правового регулювання 

строкових трудових відносин в Україні та їх вплив на обсяг юридичних гарантій 

прав працівників. 

Методи дослідження. У процесі дисертаційного дослідження 

використовувались філософські, загальнонаукові та спеціально-юридичні 

методи пізнання. Зокрема, при написанні роботи був використаний діалектичний 

метод, який власне і дозволив комплексно розглянути тему дослідження та 

виокремити пропозиції, спрямовані на вдосконалення вітчизняного 

законодавства про працю.  

За допомогою порівняльно-правового методу було здійснено порівняння 

чинного законодавства про працю України у сфері строкових трудових 

правовідносин із проєктом Трудового кодексу України та законодавством 

іноземних країн, що дозволило більш об’ємно зрозуміти недоліки чинного 

законодавства про працю та врахувати їх у процесі надання пропозицій з 

вдосконалення правового регулювання строкових трудових відносин. 

Використання методу аналізу та синтезу дало можливість провести 

класифікацію юридичних гарантій, які забезпечують реалізацію права на 
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свободу припинення строкових трудових правовідносин, а також класифікувати 

підстави припинення трудових правовідносин з ініціативи роботодавця. 

Формально-юридичний метод був використаний при трактуванні норм 

законодавства про працю та виявленні недоліків їх конструкції, які у свою чергу 

можуть вплинути на якість гарантій прав працівників у строкових трудових 

відносинах. 

Теоретичне підґрунтя дослідження становлять наукові праці фахівців з 

трудового та інших галузей права. Положення та висновки дисертації 

ґрунтуються на аналізі норм Конституції України, а також законодавчих та 

підзаконних нормативно-правових актах, які регулюють строкові трудові 

відносини. Інформаційною та емпіричною основою дослідження стали 

узагальнення практичної діяльності, судова практика та інші довідкові 

матеріали. 

Наукова новизна отриманих результатів. Дисертаційна робота є 

першим у вітчизняній науці трудового права комплексним дослідженням 

юридичних гарантій прав працівників у трудових правовідносинах строкового 

характеру в умовах глобалізації ринку праці. У результаті проведеного 

дослідження отримано низку результатів, що мають наукову новизну. Зокрема: 

уперше:  

 – обґрунтовано висновок про наявність колізії між частинами першою та 

другою чинної нині ст. 23 КЗпП України «Строки трудового договору», оскільки 

безумовне право сторін на визначення строку договору за їхнім погодженням 

(частина перша) явно не відповідає вимогам про перелік випадків, коли трудові 

відносини повинні бути встановлені на визначений строк (частина друга). А тому 

висновок Пленуму Верховного суду України у відповідній Постанові № 9 від 

06.11.1992 р. про те, що «…укладення трудового договору на визначений строк 

при відсутності зазначених умов є підставою для визнання його недійсним у 

частині визначення строку» слід вважати некоректним; 

 – для забезпечення прав та інтересів сезонних працівників запропоновано 

закріпити у законодавстві поняття «попередній договір про сезонну роботу», 
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який встановлюватиме обов’язок сторін укласти трудовий договір на наступний 

сезон. При цьому, істотними умовами такого договору повинні бути 

відповідальність сторін за односторонню відмову від його укладення без 

поважних причин та зобов’язання попереджати іншу сторону про відмову від 

договору не пізніше як за місяць до початку сезонних робіт; 

 – обґрунтовано необхідність встановлення обов’язку основних 

працівників, які виконували державні обов’язки (працювали на виборних 

посадах, навчались в школі суддів, служили у Збройних силах України), 

повідомляти про своє повернення на роботу не пізніше, ніж за два тижні до 

початку роботи, а строковий трудовий договір осіб, що перебували на їх посадах, 

пропонується трансформувати у безстроковий у разі, коли основний працівник 

не виходить на роботу в перший робочий день після завершення виконання 

державних обов’язків та не повідомляє про поважні причини нез’явлення на 

роботу; 

 – запропоновано загальну тривалість трудових відносин в Україні для 

іноземців обмежити терміном в десять років. Такий строк є достатньо тривалим, 

щоб забезпечити виконання усіх необхідних для українського роботодавця 

завдань, що ставляться перед іноземцем і дозволить захистити право вітчизняних 

працівників на зайнятість в Україні; 

удосконалено: 

 – правові механізми забезпечення трудових гарантій працівників 

патронатної служби. Пропонується окреслити коло підстав, за яких їхній 

трудовий договір міг би бути припиненим, а також закріпити в нормативному 

порядку перелік компенсаційних і гарантійних виплат таким особам, якщо 

ініціатива про звільнення патронатного працівника не обґрунтована керівником; 

 – пропозиції щодо гарантій для працівників, які виконують обов’язки за 

вакантною посадою до заміщення її основним працівником. Пропонується 

передбачити у новому Трудовому кодексі України обмеження терміну 

виконання обов’язків за вакантною посадою строками, необхідними для 

проведення конкурсу на таку посаду, але не більше, ніж на один рік; 
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 – теоретичні підходи щодо відмови від спеціальної процедури припинення 

строкового трудового договору на вимогу працівника та встановлення 

уніфікованих правил припинення не залежно від того, чи є трудові 

правовідносини безстроковими чи строковими, залишивши особливий порядок 

припинення трудових договорів лише для тимчасових та сезонних працівників; 

 – підходи щодо необхідності закріплення у трудовому законодавстві 

правила про порядок та обсяг передачі повноважень роботодавця-фізичної особи 

як сторони трудового договору на строк проходження нею військової служби за 

призовом чи мобілізацією під час особливого періоду уповноваженій особі. 

набули подальшого розвитку:  

– доктринальні напрацювання про те, що умова про строк трудового 

договору є істотною умовою його змісту. При цьому, у строковому трудовому 

договорі вона є абсолютно визначеною, а у безстроковому договорі – відносно 

визначеною; 

– пропозиції щодо трансформації строкових трудових договорів у 

безстрокові відповідно до правил, встановлених у п. 2 ст. 36 та ст. 39-1 КЗпП 

України. Зокрема, посилання у цих статтях на п. 3 ст. 23 КЗпП України 

запропоновано вважати некоректним, оскільки закінчення трудових 

правовідносин тут пов’язано із спливом часу роботи, на яку наймався працівник; 

– висновки щодо звуження сфери застосування контракту та виключення 

можливості його укладення з працівниками фермерських господарств, товарних 

бірж, вільних економічних зон і споживчих товариств. Контракт повинен 

укладатися лише з працівниками, щодо яких це чітко встановлено законом. 

Поширене багатьма законодавчими актами формулювання – «прийом на роботу 

здійснюється за «трудовим договором, контрактом» для цього не придатне; 

– теоретичні напрацювання щодо встановлення на законодавчому рівні 

можливості подавати працівнику заяву на звільнення з роботи будь-яким 

зручним для нього способом, в т. ч. і за допомогою сучасних засобів та видів 

телекомунікації. Подана в такий спосіб заява повинна містити «електронний 

підпис» працівника. 
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Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони 

спрямовані на вдосконалення правового регулювання строкових трудових 

відносин в Україні. Сформульовані в дисертації висновки та пропозиції можуть 

бути використані у: 

– науково-дослідній сфері – як основа для подальшого опрацювання 

проблемних питань, пов’язаних із теоретичними і практичними аспектами 

правового регулювання строкових трудових відносин в Україні; 

– правотворчій діяльності – при внесенні змін і доповнень до чинного 

законодавства про працю України, а також у процесі прийняття нового 

Трудового кодексу України; 

– навчальному процесі – при викладанні нормативної дисципліни 

«Трудове право», а також при підготовці навчально-методичних матеріалів, 

навчальних посібників, підручників, практикумів із вказаної дисципліни. 

Апробація результатів дослідження. Дисертація виконана на кафедрі 

соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 

обговорена на її засіданнях, де одержала позитивну оцінку. Результати 

проведеного дослідження висвітлювалися у доповідях на таких науково-

практичних конференціях: міжнародних – «Конституційні гарантії прав і свобод 

людини: 20 років досвіду правового регулювання» (Львів, 2016), «Українська 

правнича наука: основні тенденції розвитку в умовах євроінтеграції» (Львів, 

2017), «Проблеми реалізації і захисту соціальних прав в Україні» (Львів, 2018), 

«Верховенство права та правова держава» (Ужгород, 2018), «Актуальні питання 

юриспруденції: теоретичний та практичний виміри» (Суми, 2018), 

всеукраїнських – Всеукраїнський «круглий стіл», присвячений 40-річчю кафедри 

соціального права (Львів, 2016); «Проблеми державотворення і захисту прав 

людини в Україні» (Львів, 2017). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображені в 

п’яти статтях, опублікованих у фахових виданнях, одна з яких – у науковому 

виданні іноземної держави, а також у семи тезах матеріалів науково-практичних 

конференцій. 
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Структура та обсяг дисертації зумовлені метою та завданнями 

дослідження, дисертація складається з анотацій, вступу, трьох розділів, кожен з 

яких поділений на три підрозділи, а також висновків та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації становить 187 сторінок, з них основного 

тексту – 157 сторінок. Список використаних джерел містить 160 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1  

СТРОКОВІ ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ: ЇХ ОСОБЛИВОСТІ ТА 

ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ 

 

1.1. Строковий трудовий договір та його роль у забезпеченні трудових 

прав працівників 

 

Відомо, що Конституція України закріплює право кожного на працю, яке 

включає можливість заробляти на життя працею, яку людина вільно обирає або 

на яку вільно погоджується. Та навіть попри доволі стрімкий розвиток 

виробництва в результаті технологічних революцій, наша держава все ще не в 

змозі забезпечити повну реалізацію цього права, а тому актуальним залишається 

пошук оптимальної моделі залучення до праці, яка б відповідала сучасним 

вимогам ринкової економіки, інтересам учасників трудових правовідносин та 

при цьому забезпечувала високий рівень соціальних гарантій. 

Вирішального значення у цих умовах набувають так звані мобільні форми 

зайнятості, що базуються на строкових трудових правовідносинах, а трудові 

договори, які укладаються на невизначений термін, з перспективою для особи 

залишатися на одному робочому місці впродовж цілого трудового життя стають 

все менш популярними. І про це, зокрема, наголошується у доповіді 

Генерального директора Міжнародної організації праці (надалі – «МОП») на 

міжнародній конференції, що відбулася у 2015 році з нагоди підготовки до 

сторіччя цієї організації, яке відзначатиметься у 2019 році [17, с. 10]. 

Закономірно, що трудовий договір, який укладається на невизначений 

строк і який все ще розглядається як різновид трудового договору, що забезпечує 

максимум гарантій трудових прав найманим працівникам, вочевидь вже не може 

вважатися визначальним видом трудового договору [39; с. 94-96]. Практика 

вимагає розширення сфери застосування трудових договорів, що укладаються на 

певний строк. 



 

 

24 
І, зрештою, як зазначається в юридичній літературі: «Правове регулювання 

праці завжди враховує фактор часу. Законодавець надає важливого значення 

правовій регламентації строків. У трудовому праві немає жодного інституту, в 

якому б у тій чи іншій мірі не розглядалось питання про строки і який би, в свою 

чергу, не зазнавав їх зворотного впливу» [7, с. 4]. А отже, трудовий договір як 

центральний інститут трудового права у цьому сенсі не є винятком. Та 

обставина, що чинне законодавство України передбачає його укладення не 

невизначений строк (безстроковий трудовий договір) зовсім не означає, що 

термін його дії ніколи не закінчується. Відомо, що існують обставини як 

об’єктивного, так і суб’єктивного характеру, які припиняють безстрокові трудові 

правовідносини. 

З огляду на усі ці об’єктивні чинники постає проблема вирішення питань 

забезпечення належного рівня гарантій трудових прав у разі розширення сфери 

використання строкових трудових договорів. 

Про юридичні гарантії прав працівників в контексті строкових трудових 

правовідносин у юридичній літературі не особливо прийнято говорити. І лише 

тому, що сам термін «строкові трудові правовідносини» у такому своєму 

формулюванні майже не використовується для класифікації трудових 

правовідносин науковцями, як і не оперує цим поняттям вітчизняний 

законодавець.  

Однак, саме реформа трудового законодавства, яка все ще триває в Україні 

стала фактичною підставою для виокремлення такого поняття як «строкові 

трудові правовідносини» з метою з’ясування відповідних гарантій трудових прав 

працівників, що реалізують належне їм право на працю шляхом укладення 

трудового договору на визначений строк. 

Насправді, проект Трудового кодексу України, що поданий до другого 

читання парламентом містить навіть окрему главу, повністю присвячену 

строковим трудовим правовідносинам [119]. 

Зокрема, глава друга має назву: «Трудові відносини на визначений строк», 

де вказуються умови укладення строкових трудових договорів, порядок їх 
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встановлення, права сторін трудового договору, укладеного на визначений 

термін, тощо. 

І навіть попри те, що Глава друга у проекті Трудового кодексу України 

називається дещо відмінно від задекларованого нами терміну – строкові трудові 

правовідносини, маємо всі підстави стверджувати, що йдеться про теж саме. 

При цьому, запропонована нами редакція більш повно відображає сутність 

та фактичний стан відповідних трудових відносин, які є об’єктом впливу тих 

норм права, що забезпечують їх регулювання. Адже, навряд чи на сучасному 

етапі розвитку суспільно-трудових стосунків та їх правового забезпечення 

можна оперувати поняттям – «трудові відносини» безпосередньо у 

нормативному акті, який покликаний їх регулювати. Напевно, більш правильним 

буде використовувати поняття – «правовідносини». 

Безумовно, що ідеальна конструкція, яка стала класикою правничої науки 

це – «суспільні відносини» плюс «норми права» і як результат отримані– 

«правовідносини». Але, якщо правові відносини – це передбачені юридичною 

нормою суспільні відносини, що виражаються у взаємних правах та обов’язках 

суб’єктів права і при цьому останні мають бути ще до настання правовідносин 

право-дієздатними, то можемо зробити висновок, що «трудові відносини» про 

які йдеться у названій Главі другій проекту Трудового кодексу України 

об’єктивно формуються у вигляді «правовідносин» [33, с. 84]. 

Відомий угорський науковець Імре Сабо свого часу писав з цього приводу: 

«Оскільки суспільні відносини приймають форму правових відносин і 

закріплюються нормою права, ... то постає можливість у певному сенсі оцінити 

та розглядати їх лише як правовідносини, що нібито створені правовими 

нормами» [16, с. 74]. 

При цьому, він наголошував, що «правові норми, це всього лише застигла 

форма, завдяки якій суспільні відносини виражаються у вигляді правовідносин» 

[16, с. 74-75]. 

Тому, коли йдеться про правове забезпечення тих чи інших суспільних 

відносин на рівні ХХІ століття, де права людини набули фактично своєї 



 

 

26 
довершеності, а самі відносини максимально врегульовані нормами права, 

цілком закономірно, що й у випадку з трудовими відносинами слід оперувати 

поняттям «правовідносини». 

До речі, якщо виходити із соціальної природи трудового договору, а власне 

він є підставою виникнення трудових правовідносин, то можна зробити 

висновок, що трудових відносин, як таких, в оригіналі не існує. Постаючи за 

фактом укладення трудового договору, вони відразу обирають форму «трудових 

правовідносин». 

Отже, про гарантії прав працівників, які уклали строковий трудовий 

договір можна говорити лише в контексті участі їх в строкових трудових 

правовідносинах. При цьому, варто наголосити, що йдеться про індивідуальні 

трудові правовідносини. Бо, як відомо, трудові правовідносини явище доволі не 

просте і крім індивідуальних правових відносин охоплює також колективні 

трудові правовідносини [142; с. 59-88], які за своєї природою завжди є 

строковими. Але, оскільки суб’єктний склад цих правових стосунків дещо 

відмінний від класичних трудових правовідносин індивідуального характеру, то 

не зовсім логічно досліджувати гарантії трудових прав працівників у правових 

відносинах, де інтереси останніх представлені колективним учасником з 

притаманним для нього правовим статусом. 

Ще однією обставиною термінологічного характеру, яка потребує 

з’ясування і яка пов’язана з формулюваннями назв деяких глав і статей проекту 

Трудового кодексу України є назва книги другої Проекту трудового кодексу 

України: «Виникнення та припинення трудових відносин. Трудовий договір», де 

глава І має заголовок – «Трудові відносини і трудовий договір», а глава ІІ – 

«Трудові відносини на визначений строк» [119]. 

У першій главі міститься лише одна стаття, яка стосується підстав 

виникнення трудових відносин, у якій зазначено, що такою підставою є власне 

трудовий договір. Тобто, логічно було б відразу у назві глави зазначити, що вона 

присвячена трудовому договору, як єдиній підставі виникнення відповідних 

правових відносин. А, стосовно глави ІІ, то її назву бажано відразу скоригувати 
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з акцентом на «строкові трудові правовідносин», оскільки термін на «визначений 

строк» більше характерний для позначення строкових трудових договорів, а ніж 

відповідних правовідносин. 

І, взагалі, як видається термінологічно словосполучення – «визначений 

строк» як і «невизначений строк» властиве здебільшого для російської мови та є 

фактично даниною формулюванням, які використовувалися ще у радянському 

трудовому законодавстві. Ті ж росіяни у нині чинному Трудовому кодексі 

Російської Федерації такою термінологією («на определенный срок») 

послуговуються тільки тоді, коли визначають строк, на який може укладатися 

трудовий договір. 

В усіх решта випадках, договір, що може укладатися «на визначений 

строк» подають як «строковий трудовий договір». 

У Російсько-Українському словнику складної лексики Святослава 

Караванського слова «определять» взагалі не подаються у відповідному 

контексті. 

Зокрема, «определять» можна перекласти українською, як – установляти, 

обчислювати, вираховувати, вимірювати, присуджувати і т п [19, с. 260]. А це, 

може бути ще одним аргументом, щоб відмовитись від такого поняття як – 

«трудові відносини на визначений строк» в користь – «строкових трудових 

правовідносин» [33, с. 85]. 

Отже, в основі строкових трудових правовідносин лежить строковий 

трудовий договір. Він є одним із різновидів трудових договорів і доволі широко 

використовується сторонами під час прийняття на роботу. Та на відміну від 

трудового договору, що не обмежується певними термінологічними рамками 

(безстрокового) для застосування строкових трудових договорів існують деякі 

законодавчі застереження. 

Кодекс законів про працю України встановлює, зокрема, що трудові 

договори можуть бути безстроковими, такими, що укладаються на невизначений 

строк; укладеними на визначений строк, встановлений за погодженням сторін та 

такими, що укладаються на час виконання певної роботи [21]. 
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Зазначене у такий спосіб правило ч. 1 ст. 23 КЗпП України, свідчить, що 

законодавець повністю покладається на волю сторін під час вибору строку 

договору і крім того, можна зробити висновок, що будь–який з трудових 

договорів (безстроковий чи строковий) за ступенем гарантій трудових прав 

працівників є рівнозначними. Бо цілком логічно, що працівник навряд чи 

погодився б на укладення строкового трудового договору, якби той передбачав 

менше гарантій, ніж безстроковий трудовий договір. 

Насправді ж аналіз подальших статей КЗпП України та практики його 

застосування в частині гарантованості прав та інтересів найманих працівників у 

правовідносинах строкового характеру засвідчує протилежне. Вже саме строк 

договору (тривалість правовідносин) може вважатися відповідним погіршенням 

правового становища працівника у порівнянні з трудовим договором укладеним 

на невизначений термін. Адже укладення строкового трудового договору 

передбачає його припинення відразу по завершенні терміну тривалості такого 

договору і закон тут не встановлює особливих винятків, навіть попри додаткові 

пільги, що встановлені для певних категорій працівників. 

Та обставина, що ст. 23 КЗпП України передбачає можливість укладення 

договору на визначений строк, встановлений за погодженням сторін, де 

«погоджувати» мало б означати одержувати чиє-небудь схвалення або згоду на 

щось, зовсім не означає, що отримання роботодавцем згоди особи на укладення 

строкового трудового договору виражає волю цієї особи на добровільне 

погіршення власного становища у трудових правовідносинах та позбавлення її 

певних гарантій. 

Тому, для ефективного захисту трудових прав працівників у таких 

випадках потрібно чітко розрізняти реальне волевиявлення особи, яка поступає 

на роботу на укладення саме строкових трудових правовідносин і відмежовувати 

від «погодження» на необґрунтоване укладення строкового трудового договору, 

що на практиці досить складно. 

Більше того, у ч. 2 ст. 23 КЗпП України йдеться про те, що строкові трудові 

договори укладаються у випадках, коли трудові відносини не можуть бути 
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встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, 

або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, 

передбачених законодавчими актами. А отже, не важко дійти висновку, що сфера 

укладення строкових трудових договорів цим самим обмежується. 

І в контексті такого формулювання диспозиція ч. 1 цієї статті вже не 

виглядає такою безспірною за логікою свого викладу. Бо, якщо строковий 

договір може укладатися лише як виняток, у випадках зазначених у другій її 

частині, то погодження сторін на укладення строкового договору поза такими 

випадками повинне розглядатись як порушення правил прийому на роботу. 

Адже тут матимемо зловживання роботодавця своїми правами і 

порушення права особи – контрагента на укладення трудового договору на 

невизначений термін. 

До речі, у такій своїй редакції ч. 1 ст. 23 КЗпП України постала у кодексі у 

зв’язку із змінами, що були внесені до неї 20 березня 1991 року [21]. 

Попередня її редакція містила на той час лише одну частину, де п. 2 

передбачав можливість укладення строкового виду трудового договору за 

погодженням сторін, але не більше як на три роки. І очевидно, законодавче 

обмеження терміну тривалості строкового договору трьома роками, було теж 

свого роду юридичною гарантією щодо обмеження сфери використання 

строкових договорів у трудових правовідносинах. Логічно, що укладення 

договору на строк понад три роки підпадав під правила, якими регламентувались 

трудові відносини безстрокового характеру. 

Як відомо, трудове законодавство покликане забезпечити передусім 

інтереси працівника, для якого бажаним є укладення трудового договору на 

невизначений строк, саме з огляду на відповідні гарантії, що передбачені 

законодавством про працю та поширюються на його відносини з певним 

роботодавцем. 

Такий працівник, зазвичай матиме більшу впевненість у своїй можливості 

в майбутньому отримувати доходи та доступ до підвищення кваліфікації 

(навчання, тощо), порівняно з працівником, який працює за строковим трудовим 
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договором. Та й зрештою, обмежуючи сферу укладення строкових трудових 

договорів, законодавець розумів необхідність такого обмеження, з огляду на 

велике бажання роботодавців укладати строкові трудові договори у випадках, 

коли мали б бути укладені трудові договори невизначеної тривалості. 

Однак, попри «бажання» роботодавця трудовий договір є угодою між ним 

і працівником, а отже, його укладення можливе лише за взаємною згодою обох 

сторін цієї угоди. 

І на будь-яке «бажання» однієї сторони, інша має відреагувати адекватно. 

Тому вочевидь, умова про строк трудового договору є однією з визначальних 

при його укладенні та належить до так званих істотних умов договору, слугуючи 

гарантією дотримання прав працівника у трудових правовідносинах. 

Потрібно відзначити, що у чинному законодавстві України про працю 

відсутні чіткі правила, які б визначали перелік умов, що становлять зміст 

трудового договору. Натомість, у ст. 628 Цивільного кодексу України 

передбачено, що зміст договору становлять його умови (пункти), визначені на 

розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до 

актів цивільного законодавства [150]. 

Представники науки цивільного права наголошують при цьому, що зміст 

будь-якого договору – це погоджена воля сторін договору, яка направлена на 

певні юридичні наслідки: встановлення, зміну або припинення прав та обов’язків 

сторін договору. Тобто, договір є правовстановлюючим, правозмінюючим або 

правоприпиняючим юридичним фактом, але завжди такий юридичний факт є 

угодою сторін договору [67, с. 13]. 

Науковці, які досліджували проблеми змісту трудового договору 

традиційно виділяли серед його умов законодавчо-визначені (законодавчо-

закріплені) умови, тобто ті, що встановлені законодавством та не потребують 

подальшого їх закріплення у самому трудовому договорі. А отже, якщо провести 

паралель з цивільним правом, аналогом таких умов є ті з них, які вважаються 

обов’язковими відповідно до актів трудового законодавства. 
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Ще одним видом умов трудового договору науковці вважають так звані 

безпосередні його умови, які закріплюються сторонами безпосередньо у 

трудовому договорі. Вони поділяються на необхідні та факультативні. 

Досягнення згоди щодо необхідних умов трудового договору є передумовою 

виникнення трудових правовідносин. Що стосується факультативних умов, то 

вони стають необхідними для укладення договору за ініціативою однієї із сторін, 

яка шляхом свого волевиявлення наполягає на відображенні їх у змісті трудового 

договору [57, с. 202-208].  

Аналогічною фактично є пропозиція В. І. Прокопенка та Т. В. Парпан, які 

поділяють умови трудового договору на 1) нормативні та 2) прийняті за 

домовленістю сторін (договірні). До нормативних науковці відносять умови, які 

визначені в законодавстві, а договірні умови поділяють на обов’язкові та 

факультативні. Обов’язковими умовами вважаються ті, що обов’язково 

відображаються у змісті трудового договору, в той час як факультативні не 

обов’язково вносити до його змісту. Тобто останній може бути укладений і без 

них, але якщо хоча б одна зі сторін вимагає включення цих умов до змісту 

трудового договору, то вони набувають характеру обов’язкових і без них 

трудовий договір не може бути укладений. Зокрема, Т. В. Парпан стверджує, що 

і обов’язкові, і факультативні умови повинні визнаватись істотними умовами 

трудового договору [48, с. 11].  

 Схожою є позиція П. Д. Пилипенка, який зазначає, що «істотними повинні 

визнаватися обов’язкові і факультативні умови». При цьому, він наголошує, що 

застосування цивілістичного поняття «істотні» для трудового договору є 

прийнятним з огляду на те, що існуючий поділ умов трудового договору на 

необхідні та факультативні не зовсім чітко відображає юридичну природу цієї 

двосторонньої угоди, як юридичного факту, що породжує трудові відносини 

найманої праці. Досягнувши згоди за всіма необхідними та факультативними 

умовами, сторони фактом свого порозуміння надали цим умовами значення 

істотності [57, с. 206].  
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 В контексті нашого дослідження важливо з’ясувати чи умові про строк 

трудового договору як елементу його змісту притаманні ознаки істотності. 

Більше того, з огляду на загальні уявлення про строковий характер трудових 

правовідносин на умову про строк трудового договору слід подивитись як в 

широкому, так і у вузькому її значенні. 

 Для усвідомлення умови про строк трудового договору у широкому 

розумінні потрібно виходити з того, що усі без винятку договори, зокрема і 

трудовий договір на невизначений термін по суті є строковими з огляду на те, 

що існування трудових як і будь-яких інших правовідносин поза межами часу 

неможливе і про це вже зазначалось нами вище. 

Відтак, усім трудовим договорам притаманний строковий характер. Як вже 

наголошувалось, будь-який трудовий договір припиняє свою дію не залежно від 

того, укладений він на визначений чи невизначений строк. Тому, цілком 

очевидно, що умова про строк трудового договору є істотною умовою при 

укладенні будь-якого трудового договору. А отже, якщо сторони не висловили 

свою волю стосовно строку й не зазначили про неї у договорі, вважається, що в 

такий спосіб вони уклали трудовий договір на невизначений термін [40, с. 81-

82]. 

Що стосується умови про строк трудового договору у вузькому розумінні 

цього значення, то у такому випадку вона буде істотною лише для трудових 

договорів укладених на визначений строк і потребуватиме свого закріплення у 

змісті договору. 

Отже, як бачимо в обох випадках умова про строк дії договору виступає 

істотною умовою такого договору, з урахуванням того, що у строковому 

трудовому договорі вона є абсолютно-визначеною, а у безстроковому трудовому 

договорі – відносно-визначеною [40, с. 82]. 

Врешті, доводиться констатувати, що умова про строк трудового договору 

у будь-якому випадку, не залежно від її тлумачення, безпосередньо впливає на 

реалізацію права на працю, а саме на строковість трудових правовідносин, які 

виникають внаслідок укладення трудового договору між конкретним 
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роботодавцем та працівником та як наслідок, на строковість гарантій, що 

надаються конкретному працівнику відповідно до законодавства України про 

працю [40, с. 82]. 

На відміну від чинного тепер КЗпП України, проект Трудового кодексу 

України, що поданий до другого читання у вже згадуваній главі другій містить 

норму, яка визначає зміст трудового договору. Тут, зокрема зазначається, що 

останній повинен містити обов’язкові та додаткові умови, наявність яких не є 

обов’язковою. І хоч п. 2 ч. 2 ст. 32 безпосередньо не наголошує, що строк 

договору належить до істотних (обов’язкових) його умов, але в контексті 

викладу самої норми про те, що обов’язковою умовою трудового договору є дата 

набрання чинності ним, а в разі укладення договору на визначений строк – також 

тривалість цього строку та підстави для укладення строкового договору 

відповідно до цього Кодексу, можна зробити висновок про істотність умови 

щодо строку трудового договору. 

На відповідну увагу у зв’язку з таким формулюванням цитованої ст. 32 

проекту Трудового кодексу України потребує очевидно з’ясування самого 

строку трудових правовідносин. Та обставина, що у трудовому договорі має бути 

в обов’язковому порядку зазначена дата набрання чинності трудовим договором 

означає, що саме з цього моменту виникають і трудові правовідносини. Однак, 

ст. 30 ч. 3 цього ж проекту цілком слушно вказує, що трудові відносини 

виникають з дня укладення трудового договору або з іншого дня, зазначеного у 

трудовому договорі. І тут логічно постає запитання, якщо у трудовому договорі 

обов’язково має бути вказано дата початку роботи, то чи може трудовий договір, 

у якому вона відсутня бути підставою виникнення трудових правовідносин з 

моменту укладення такого договору, якщо сторонами порушено законодавчу 

вимогу про істотні (обов’язкові) умови трудового договору? Питання, як 

видається не просте, а отже можемо зробити висновок, що у цій частині проект 

Трудового кодексу потребує відповідних коригувань для уникнення у 

майбутньому серйозних непорозумінь під час його застосування на практиці з 

метою забезпечення належних гарантій трудових прав працівників. 
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Повертаючись до ч. 1 ст. 23 нині чинного КЗпП України можемо відмітити, 

що із трьох видів трудових договорів з огляду на тривалість трудових 

правовідносин породжених ними два останні пункти стосуються строкових 

трудових договорів. І відрізняються вони лише фактом із яким пов’язується їхнє 

закінчення. В одному випадку (п. 2) таким юридично-значимим фактом буде 

конкретна дата зазначена в договорі або збіг терміну на який його укладено. 

Тобто, термін цього виду строкового трудового договору чітко визначений 

сторонами і тривалість трудових правовідносин фіксується відповідними 

чіткими часовими рамками. 

Натомість, інший вид строкового трудового договору (п. 3) теж впливає на 

термін тривалості трудових правовідносин, але абсолютно визначеною для нього 

є тільки дата початку роботи (набрання ним чинності), а факт закінчення 

правових стосунків залежить від факту закінчення виконання тієї роботи для якої 

його було укладено.  

А оскільки, у деяких випадках термін тривалості виконання роботи є не 

передбачуваним наперед і може залежати від волі третіх осіб, які не будучи 

учасниками відповідних правовідносин, все ж наділені правами впливати на 

перебіг строку трудового договору (наприклад, повернення на роботу особи, яка 

перебувала у відпустці по догляду за дитиною, тощо) то вочевидь, у цьому 

випадку ми маємо відносно визначену умову про строк трудового договору. І 

дуже важливо, щоб сторони укладаючи трудовий договір усі ці обставини чітко 

відображали у змісті останнього, бо від цього залежатиме і дотримання у 

майбутньому, в разі припинення трудових правовідносин, гарантій прав 

працівника. В обох випадках, незалежно від того, чи строковий трудовий договір 

був укладений на підставі п. 2 ст. 23 КЗпП України, чи п. 3 цієї ж статті, 

припинення його відбувається згідно з п. 2 ст. 36 Кодексу законів про працю 

України.  

В контексті з’ясування умов трудового договору, строків його та підстав 

припинення власне строкових трудових договорів є, як видається актуальним 

питання випробувального терміну, що може застосовуватись при прийнятті на 
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роботу і який останнім часом все більше почав використовуватись у практиці 

найму робочої сили. 

Нагадаємо, що чинне трудове законодавство передбачає, що при укладенні 

трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою 

перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про 

випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття 

на роботу.  

При цьому, на період випробування на працівника повністю поширюються 

усі вимоги законодавства про працю, у тому числі і колективний договір, і акти 

локального характеру. 

Що стосується строків, на які може бути укладено випробування, то тут 

теж не важко зауважити деякі не зовсім чіткі законодавчі формулювання. За 

правилами ст. 27 КЗпП України строк випробування при прийнятті на роботу, 

якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати 

трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним 

органом первинної профспілкової організації, - шести місяців. Строк 

випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного 

місяця. 

Як бачимо тут, загальний термін випробування не може перевищувати 

трьох місяців, а стосовно працівників робітничих професій – одного місяця. 

Тобто, строки тут чітко врегульовані законом. І у зв’язку з цим доволі дивним 

видається формулювання цитованої статті кодексу, де зазначено, що 

законодавством України може бути встановлено іншу тривалість строків 

випробування. Це в контексті відомого рішення Конституційного Суду України 

(надалі - КСУ) від 09.07.1998 № 12-рп/98, яким на запит профспілок про 

тлумачення терміну "законодавство" було чітко роз’яснено про доволі широке 

його значення [153]. 

Нагадаємо, що під це поняття КСУ підвів і Закони України, і міжнародні 

договори, що були ратифіковані Верховною Радою, і Укази Президента України 

і Постанови Кабміну, зазначивши таким чином, що йдеться як про закони, так і 
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про підзаконні нормативні акти [153]. А тому, навряд чи можна погодитись з 

таким формулюванням диспозиції статті 27 КЗпП України, оскільки це суттєво 

підриває рівень гарантій трудових прав працівників, що може бути особливо 

відчутним у сучасних ринкових стосунках. 

Тому можна лише вітати передбачене ст. 39 проекту Трудового кодексу 

України правило, за яким строк випробування при прийнятті на роботу не може 

перевищувати трьох місяців, а для працівників за робітничими професіями - 

одного місяця. Строк випробування тривалістю до шести місяців може 

встановлюватися для керівників юридичних осіб, їх заступників, головних 

бухгалтерів та їх заступників, керівників відокремлених підрозділів юридичних 

осіб, а також для інших категорій працівників у випадках, передбачених законом. 

І ще одна обставина стосовно випробування, яка стосується строкових 

трудових договорів. Видається, що формулювання ч. 1 ст. 26 КЗпП України, яка 

передбачає, що при укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою 

сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка 

йому доручається можна потрактувати як укладення при цьому фактично двох 

договорів про працю – трудового договору та договору про випробування. Адже 

і трудовий договір і випробування є угодою сторін. Більше того, кожен з цих 

договорів має власні підстави для його розірвання, крім тих, що є загальними для 

обох.  

Як і строковий договір по закінченні терміну його тривалості відповідно 

до п. 2 ст. 36 КЗпП України продовжується, якщо жодна з сторін не поставила 

вимогу про його припинення, так і договір про випробування втрачає своє 

значення, якщо строк його закінчився, а працівник не звільнений за окремою 

підставою, яка не вписується в загальний перелік підстав, що зазначені у ст. 36 

КЗпП. 

З огляду на усі ці обставини, можемо констатувати, що випробування є 

свого роду різновидом строкового трудового договору, адже, у випадку, якщо не 

досягнуто мети цього договору (працівник не відповідає роботі, яка йому була 

доручена) подальші трудові правовідносини існувати не можуть. 
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Наприклад, сучасне польське трудове законодавство виділяє три види 

трудових договорів – на період випробування, на невизначений час і на 

визначений час. При цьому трудовий договір на період випробування (“umowe o 

prace na okres probny”) не повинен перевищувати трьох місяців і укладатися з 

метою перевірки кваліфікації працівника і можливості його прийняття для 

виконання відповідної праці [160]. 

На майбутнє, зважаючи на статтю 37 проекту Трудового кодексу України, 

яка має назву «Умова трудового договору про випробування при прийнятті на 

роботу» і де зазначено, що з метою перевірки відповідності працівника роботі, 

яка йому доручається, при прийнятті на роботу допускається погодження 

роботодавцем і працівником умови про випробування, про такий висновок 

говорити буде важко, але на теперішній час, він, як видається заслуговує на 

увагу. 

Дослідивши законодавство про працю України, зарубіжне законодавство, 

а також відповідну наукову літературу щодо строкового трудового договору і 

практику його використання при прийнятті на роботу можемо констатувати, що 

трудовий договір на визначений строк хоч і менше слугує забезпеченню 

стабільності трудових відносин, саме з огляду на його строковий характер, все ж 

залишається гідною альтернативою безробіття, дозволяючи працівнику мати хоч 

і обмежені у часі, але аналогічні за своїм змістом із тими, що передбачені 

трудовим договором на невизначений строк, гарантії. Більше того, для деяких 

категорій працівників він залишається єдиною можливістю бути зайнятими з 

огляду на різні обставини та специфіку їхньої трудової функції. 

Тому вочевидь, значення строкових трудових договорів не слід 

недооцінювати і вважати їх широке використання негативним проявом сучасних 

тенденцій на ринку праці. За цих умов, законодавство про працю в частині 

регулювання трудових відносин на визначений термін має бути максимально 

прозорим та не допускати застосування строкових трудових договорів у 

випадках, коли відповідно до обставин повинні укладатись договори на 

невизначений термін. 
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1.2.  Розширення сфери укладення строкових трудових договорів 

 

Глобалізаційні процеси на світовому ринку праці суттєво змінили 

ставлення до строкового трудового договору. Його роль неабияк зросла за 

останні декілька років. У доповіді генерального директора МОП, представленій 

на 104 сесії міжнародної конференції праці, що відбувалася в 2015 році, зокрема, 

зазначено, що: «Там, де трудові відносини існують, вони можуть все більше 

відходити від класичних безстрокових правовідносин, що передбачають 

зайнятість на умовах повного робочого часу, замість цього приймаючи одну з 

багатьох «нестандартних» форм, в тому числі зайнятість на умовах неповного 

робочого часу, строкових, гнучких договорів» [17, с. 14]. 

 За даними Міжнародної організації праці стосовно тенденцій на ринку 

праці та соціальних перспектив станом на 2017 рік загальна кількість 

безробітних осіб становитиме трохи більше 201 мільйона людей. При цьому, 

темпи зростання кількості робочої сили у сучасному світі, суттєво перевищують 

кількість робочих місць, що створюються. З огляду на це, прогнозується 

необхідність створення більше 600 мільйонів нових робочих місць у глобальній 

економіці до 2030 року [17, с. 5]. 

 Та навіть, якщо така кількість робочих місць і буде створена, то це не 

означатиме, що усі особи будуть залучені до праці виключно на умовах трудових 

договорів на невизначений строк. Такі реалії зумовлені не тільки бажанням 

роботодавців мінімізувати свої витрати на робочу силу та мати можливість 

реагування на стрибки попиту на товари та послуги, а й банальною необхідністю 

тривалої перевірки кваліфікації кожного працівника, перед укладенням з ним 

трудового договору на невизначений строк та значним попитом на роботу, що 

має строковий характер [39, с. 95-96].  

 Загальновизнаним є те, що стабільність трудових відносин при укладенні 

трудового договору вважається завжди більш пріоритетною для працівника, 

який прагне, щоб усі гарантії передбачені законодавством про працю та його 
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трудовим договором, поширювались на правовідносини з роботодавцем 

безстроково. 

 Власне саме ця позиція відображена у Директиві ради Європейського 

союзу від 28 червня 1999 року № 1999/70/ЄС щодо рамкової угоди про роботу 

на визначений термін, де зокрема зазначено, що трудові договори невизначеної 

тривалості є та будуть основною формою трудових відносин між роботодавцем 

та працівником [156]. 

 Варто зазначити, що ці світові тенденції знайшли своє відображення і у 

вітчизняному трудовому праві, яке також надає пріоритет безстроковим 

трудовим договорам під час найму на роботу працівників. 

 Щоправда, законодавчо це не так яскраво проявляється, адже у КЗпП 

України прямо не зазначається на перевагах укладення трудового договору на 

невизначений строк і його пріоритетному використанні перед договорами 

строкового характеру. Лише усвідомлення змісту ч. 2 ст. 23 КЗпП України, яка 

регламентує випадки укладення при прийнятті на роботу строкових трудових 

договорів дає підстави вважати, що останні можуть укладатися як виняток у разі, 

якщо самі 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 [21]. 

Тобто, в такий спосіб можна зробити висновок, що основним видом трудового 

договору, з огляду на строк його чинності є безстроковий трудовий договір.  

 І, зрештою Пленум Верховного суду України у своїй Постанові № 9 від 

06.11.1992 р. «Про практику розгляду судами трудових спорів» саме так і 

розтлумачив суть цієї норми, вказавши, що «...укладення трудового договору на 

визначений строк при відсутності зазначених умов є підставою для визнання 

його недійсним у частині визначення строку» [105]. Але насправді, такий 

висновок високоповажної судової інстанції не відповідає дійсності. Бо крім 

частини другої, а вона, як вже зазначалося з’явилася у ст. 23-й 19 січня 1995 року, 

остання містить цілком логічно, ще й першу частину, де передбачено, що крім 

безстрокового трудового договору можуть укладатися також трудові договори 
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на визначений строк, встановлений за погодженням сторін та на час виконання 

певної роботи, а отже, і цей останній теж є строковим.  

 Внесення змін до ст. 23 КЗпП України у січні 1995 р. про обмеження сфери 

використання строкових трудових договорів випливало з Рекомендації 

Міжнародної організації праці щодо припинення трудових відносин з ініціативи 

роботодавця № 166, яка доповнює однойменну Конвенцію МОП № 158. У ній, 

зокрема йде мова про необхідність передбачати відповідні заходи, щоб 

обмежити необґрунтоване використання строкових трудових договорів, метою 

яких є ухилення від надання захисту працівникам, передбаченого Конвенцією 

1982 року і самою Рекомендацією, де пропонувалося: 

 а) обмежити застосування договорів про найняття на певний термін 

випадками, коли, враховуючи рід майбутньої роботи або умови її виконання чи 

інтереси працівника, ці трудові відносини не можуть встановлюватися на 

невизначений термін; 

 b) вважати договори про найняття на певний термін, за винятком випадків, 

передбачених у п. а) цього параграфа, договорами про найняття на невизначений 

термін; 

 с) вважати договори про найняття на певний термін, які подовжувалися 

один чи кілька разів, за винятком випадків, зазначених у п. а) цього параграфа, 

договорами про найняття на невизначений термін [123]. 

 На початку 90-их років минулого століття світове співтовариство будучи 

стурбованим розширенням сфери застосування строкових трудових договорів 

під час найму робочої сили та зважаючи на особливе становище працівників з 

фіксованим терміном працевлаштування, або так званим тимчасовим 

працевлаштуванням з огляду на особливий характер ризиків яким вони 

піддаються у певних секторах економіки, вважало за потрібне навести лад у 

практиці застосування при прийомі на роботу строкових трудових договорів. 

Директивою Ради Європейських Співтовариств від 25 червня 1991 року «Про 

доповнення заходів зі сприяння покращенню безпеки та охорони праці 

працівників з фіксованим терміном працевлаштування або тимчасовим 
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працевлаштуванням» передбачалось, що відносини, які регулюються договором 

про фіксований термін працевлаштування, укладеним безпосередньо між 

роботодавцем і працівником вважаються строковими, якщо завершення 

договору зумовлюється об’єктивними умовами, як от: досягнення конкретної 

дати, виконанням конкретного завдання або у випадках конкретної події [76]. 

 Як бачимо, цитованою Директивою вже у далекому 1991 році сферу 

укладення трудових договорів з фіксованим терміном працевлаштування 

(строкових договорів) було визначено з огляду на певні об’єктивні обставини за 

наявності яких такий договір може укладатися. Тим самим стверджувалась ідея 

про пріоритетність трудових договорів на невизначений термін та винятковий 

характер строкових трудових договорів [38, с. 148].  

 Вітчизняний законодавець замість того, аби узгодити чинну на той час 

диспозицію ст. 23 КЗпП України з вимогами міжнародних інституцій пішов 

шляхом найменшого опору і просто доповнив цю статтю частиною другою 

відповідного змісту, не зважаючи на те, що п. 3 тут підпадає під один з 

виняткових випадків закінчення договору зазначених у новій частині другій ст. 

23. 

 Більше того, перелік обставин, які зумовлюють укладення строкових 

договорів було доповнено «інтересами працівника та іншими випадками, 

передбаченими законодавчими актами». А це, як видається ще більше 

ускладнило практику застосування відповідної норми.  

 Тому й не дивно, що навіть Пленум Верховного Суду України не спромігся 

до кінця розібратись у всіх складнощах законодавчої  «техніки» [38, с. 148].  

 Насправді, нічого поганого у тому немає, коли термін тривалості трудових 

відносин для певних категорій найманих працівників, або за певних обставин 

встановлюється законом. Так, у багатьох країнах прийнято спеціальні 

законодавчі акти щодо регулювання трудових договорів на строк [3, с. 237]. Але, 

як слід розуміти встановлення строку трудового договору з формулюванням 

«законодавчими актами»? 
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 Тут відразу напрошуються асоціації з первинною редакцією ч. 3 ст. 21 

КЗпП України, де сфера застосування контракту визначалась – 

«законодавством» і це призвело до масштабного зловживання різного роду 

органами влади та іншими суб’єктами, що наділені продукувати «нормативні 

акти», які ухвалювали відповідні норми, що встановлювали необхідність 

підписання контрактів з особами під час найму їх на роботу. Дійшло до того, що 

контракти почали укладати з прибиральницями, вихователями у дитячих 

закладах тощо. 

Навести лад у цьому «контрактному хаосі» взявся Кабінет Міністрів 

України, який у 1994 році ухвалив Постанову «Про впорядкування застосування 

контрактної форми трудового договору» [74]. Але край такій негативній 

практиці було покладено Рішенням Конституційного Суду України, який після 

звернення до нього Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного 

тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України [153], 

розтлумачив суть та значення слова «законодавство» з яким було пов’язано 

визначення сфери застосування контрактів під час прийняття на роботу певних 

категорій осіб.  

Конституційний Суд України зокрема, зазначив, що терміном 

«законодавство» охоплюються закони України, міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Постанови Верховної 

Ради, Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, тощо. 

Після цього, Верховна Рада України 24 грудня 1999 року внесла відповідні зміни 

до ч. 3 ст. 21 КЗпП України встановивши, що сфера застосування контракту 

визначається законами України.  

 Такий відступ від з’ясування сфери застосування строкових трудових 

договорів і зосередження на проблемах визначення сфери контрактів 

зумовлений тим, що даючи офіційне тлумачення терміну «законодавство» із 

яким власне і була пов’язана сфера його застосування, Конституційний Суд 

України оминув увагою і залишив не розтлумаченим інший не менш «туманний» 

термін, яким послуговується законодавець вже при визначенні сфери 
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застосування строкових трудових договорів. Як було зазначено вище у ч. 2 ст. 23 

йдеться про те, що строковий договір укладається у випадках, «передбачених 

законодавчими актами». 

 Видається, що тут, аналогічно як із визначенням сфери контракту (який до 

речі теж є різновидом строкового трудового договору) існує небезпека 

довільного тлумачення терміну «законодавчі акти» і на цій основі можуть бути 

зловживання відповідними органами влади з метою розширення сфери 

укладення строкових трудових договорів і ухвалення ними під впливом 

«законодавчих актів» різного роду «правил» та «порядків» прийняття на роботу 

певних категорій працівників [38, с. 149]. 

 Найбільш характерним прикладом такого зловживання може бути 

використання строкових договорів у сфері вищої освіти. Зокрема, нині чинний 

Закон України «Про вищу освіту» у редакції від 09.08.2019 р., як і його попередня 

редакція від 16.07.2019 р. передбачають укладення строкових трудових 

договорів (контрактів) лише стосовно деяких категорій працівників закладів 

освіти, переважно керівного складу (ректор, проректор, декан, завідувач 

кафедри, тощо) з якими укладається контракт терміном на п’ять років. Щодо 

інших контрактів науково-педагогічних працівників (асистентів, старших 

викладачів, доцентів, професорів), то закон не містить вимоги для заміщення 

ними посад в частині обмежень тривалості їхніх трудових правовідносин. Однак 

практика найму на роботу цієї категорії осіб впродовж усіх років незалежності 

нашої держави характеризується постійним обранням (призначенням) їх на 

посади винятково на певний строк, який переважно визначається керівником 

навчального закладу. 

 Фактично така практика дісталась нам в спадок від радянської системи 

освіти, але там принаймні це зумовлювалось відповідними законодавчими 

вимогами, якими передбачалось укладення з освітянами строкових трудових 

договорів. 

 Закон «Про вищу освіту» у попередній своїй редакції хоч і не визнавав за 

необхідне встановити строковий договір основним для заміщення посад 
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науково-педагогічними працівниками, але містив норму, якою зобов’язував 

Міністерство науки і освіти ухвалювати відповідні правила [71]. 

 Власне ось цей, так званий «законодавчий акт» і визначив право керівника 

закладу освіти укладати з науково-педагогічними працівниками строкові трудові 

договори. 

 Якщо проаналізувати відповідну юридичну літературу та нормативний 

матеріал, то такий термін, як «законодавчий акт» зустрічається в юриспруденції 

не часто. Що саме він означає і який зміст вкладається в це поняття визначити 

важко. У словнику юридичних термінів і понять за ред. В. Г. Гончаренка та З. В. 

Ромовської визначення такого терміну як «законодавчий акт» взагалі не 

подається) [138]. Переважно у юридичній літературі слово «акт» кооперується із 

словом – «нормативний» і терміном «нормативний акт» послуговуються в усіх 

випадках, коли йдеться про джерела права – закони, підзаконні акти, локальні 

акти тощо. 

 З огляду на те, що термін містить слово – «законодавчий» можна зробити 

висновок, що тут маємо справу із законом, щодо якого вжито як узагальнююче 

поняття «законодавчий акт». Але тоді напрошується вже згадуваний Висновок 

Конституційного Суду України, де термін «законодавство» у якому 

визначальним також є корінь «закон» і чомусь під поняття «законодавство» 

Конституційний Суд України підвів усі нормативно-правові акти, а не тільки 

самі закони. 

 Видається, що найбільш переконливим аргументом в користь того, що 

термін «законодавчий акт» за своїм значенням тяжіє більше до поняття «закон», 

а ніж нормативний акт загалом, може бути практика формулювання назви деяких 

законів, що ухвалюються Верховною Радою України у яких терміном – 

«законодавчий акт» позначаються відповідні закони України до яких вносяться 

необхідні зміни. Прикладом тут може бути хоча б Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної 

форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників 

державних та комунальних закладів культури» [73]. 
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 Як бачимо, встановлення правил прийняття на роботу науково-

педагогічних працівників на підставі строкового договору актом Міністерства 

освіти і науки є не правомірним і вочевидь така практика має бути припинена, 

принаймні до прийняття Верховною Радою України нового Трудового Кодексу. 

Річ у тім, що у проекті останнього, що поданий до другого читання міститься 

норма, яка передбачає встановлення трудових відносин на визначений строк з 

педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками, призначення 

(обрання) на посаду яких відповідно до закону здійснюється за результатами 

конкурсу працівників [38, с. 149]. 

 Ще одна проблема практичного характеру, що пов’язана з формулюванням 

ч. 2 ст. 23 КЗпП України, як вже зазначалось пов’язана з вказівкою у цій статті 

на «інтереси працівника» при укладенні строкового договору. Про не чіткість 

такого формулювання в юридичній літературі наголошувалось неодноразово. 

Зокрема, відзначалось, що в умовах зростаючого безробіття в «інтересах 

працівника» може трактуватись будь-яка вимога роботодавця, і в тому числі 

погодження на строковий трудовий договір задля отримання роботи. 

 Некоректність посилання на «інтереси працівника» при укладенні 

строкового договору доволі чітко проявляється також при співставленні цього 

формулювання з ч. 1 ст. 23 Кодексу, де у п. 2 зазначено, що трудовий договір на 

визначений строк може бути укладений за погодженням сторін. Тобто, досить 

сторонам погодити укладення строкового договору за взаємною згодою, як 

знімається проблема з’ясування «інтересів» будь якої з сторін. А тому, навряд чи 

доцільно було законодавчо акцентувати увагу на якихось «інтересах працівника» 

і пов’язувати з цим обмеження сфери укладення строкових трудових договорів 

за наявності норми, яка і так надавала право сторонам погоджувати його строк 

самостійно працівників [38, с. 150]. 

 Можна звичайно на цю проблему подивитися й з іншого боку. Немає 

сумнівів, що ухвалюючи відповідну норму вітчизняний законодавець керувався 

цілком шляхетним намірами, маючи на меті захистити належним чином права 

працівників перед роботодавцями, які подекуди зловживають своїми 
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можливостями диктувати умови під час укладення строкових трудових 

договорів, позбавляючи працівників гарантій стабільності трудових 

правовідносин. 

Спробу втрутитися у роз’яснення деяких термінів та принаймні 

конкретизувати поняття, що містяться у ч. 2 ст. 23 КЗпП України зробило 

Міністерство праці та соціальної політики України, яке у своєму Листі № 06/2–

4/13 від 03.02.2003 р. зазначило, що: 

• характер майбутньої роботи – означає, що робота не виконується 

постійно (наприклад, сезонні роботи); 

• умови виконання роботи – визначає роботу як постійну, але у зв’язку 

конкретними умовами її виконання трудові відносини не можуть бути 

встановлені на невизначений термін. 

• інтереси працівника визначено, як зацікавленість працівника у 

встановленні трудових відносин не визначений термін, що зазвичай 

зумовлено сімейно–побутовими обставинами [154]. 

Але, якщо такі терміни як «характер роботи», «умови її виконання» та 

«випадки передбачені законодавчими актами», зумовлені переважно 

об’єктивними факторами, то «інтереси працівника», в основі своїй мають певні 

суб’єктивні чинники, а отже на відміну від інших умов укладення строкового 

трудового договору важко піддаються встановленню. Так, на практиці досить 

складно довести чи дійсно був у працівника так званий «інтерес» для укладення 

саме строкового трудового договору, чи він мав бажання укласти саме трудовий 

договір визначеної тривалості [41, с. 166]. 

На відміну від КЗпП України, у якому йдеться про те, що строковий 

трудовий договір може укладатись в «інтересах» працівника, у проекті 

Трудового кодексу України, прийнятому у першому читанні, зазначено, що 

трудові відносини на визначений строк можуть установлюватися за «бажанням» 

працівника. Натомість, вже у тому варіанті проекту Трудового кодексу України, 

який поданий до другого читання, зазначено, що трудовий договір на визначений 

строк може бути встановлений за «ініціативою» працівника. І у зв’язку з цим 



 

 

47 
варто наголосити, що судова практика щодо розгляду трудових спорів, часто 

ототожнює такі поняття як «інтерес» та «бажання». А тому, логіка законодавця 

тут теж потребує з’ясування[41, с. 166]. 

Безперечно, що вибір конкретного терміну, який найбільш повно 

характеризуватиме ті суб’єктивні чинники, які дозволятимуть використання 

строкових трудових договорів матиме важливе значення не тільки під час їх 

укладення, а й при вирішенні різного роду трудових спорів. Тому, бажано 

з’ясувати сутність та значення зазначених у проекті термінів та обрати той, який 

максимально чітко відображатиме фактичний стан речей та захистить 

працівника від необґрунтованого укладення строкового трудового договору. 

Великий тлумачний словник української мови вказує на наступне значення 

відповідних слів: 

• Інтерес – те, що йде на користь кому–, чому-небудь, відповідає 

чиїмось прагненням, потребам. [6, с. 501] 

• Бажання – прагнення до здійснення чого-небудь. [6, с. 55] 

• Ініціатива – перший крок у якій-небудь справі, почин. Ініціативний 

– той, що перший починає будь яку справу, робить почин [6, с. 497]. 

Як бачимо, законодавцю не зайве буде переконатись, що слово «інтерес», 

яким послуговується КЗпП України для конкретизації сфери укладення 

строкових трудових договорів, не є достатньо чітким, з огляду на те, що у 

більшості випадків будь який трудовий договір укладається в інтересах 

працівника. А тому навряд чи варто на ньому акцентувати увагу лише при 

укладенні строкових трудових договорів. 

Відмова від слова «бажання» при укладенні саме строкового договору у 

проекті Трудового кодексу України, поданому до другого читання теж видається 

виправданою, оскільки за відсутності «бажання» особи укласти трудовий 

договір, він взагалі не був би укладений. Тобто, укладення будь якого трудового 

договору не можливе без бажання працівника, а встановити чи дійсно він мав 

бажання укласти саме строковий трудовий договір досить складно. 
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На відміну від обох попередніх слів, «ініціатива» передбачає, що 

працівник самостійно робить певні дії, спрямовані на укладення саме строкового 

трудового договору. Такі дії можуть бути відображені у заяві про прийняття на 

роботу із зазначенням тих конкретних причин, які виражають його волю укласти 

саме строковий трудовий договір [41, с. 167]. 

Так, в Ухвалі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 

і кримінальних справ у справі № 202/5826/15–ц від 13.04.2016 року про 

скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі та зобов’язання вчинити 

певні дії, ідеться про те, що: «Підставою для укладення строкового трудового 

договору на вимогу працівника є його заява про прийняття на роботу, у якій 

вказуються обставини або причини, що спонукають працівника найматися на 

роботу за строковим трудовим договором, а також строк, протягом якого він 

працюватиме» [148]. 

Аналогічна за своїм змістом позиція відображена в Постанові Пленуму 

Верховного суду України у справі № 308/8186/15 – ц від 13.09.2017 року про 

поновлення на роботі та стягнення заробітку за час вимушеного прогулу [63]. 

Крім цього, у цій же постанові зазначено, що «порядок оформлення 

трудових відносин за строковим трудовим договором такий же, як і за 

безстроковим. Але, при цьому факт укладення трудового договору на певний 

строк чи на час виконання певної роботи повинен бути відображений як у заяві 

працівника про прийняття на роботу, так і в наказі чи розпорядженні 

роботодавця, яким оформляється цей трудовий договір» [63]. 

Якщо ж у заяві про прийняття на роботу за строковим трудовим договором 

відсутні причини, що підтверджують ініціативу працівника спрямовану на 

укладення саме строкового трудового договору, така заява не є підставою 

вважати, що існують законні обставини для укладення строкового трудового 

договору. 

З огляду на це, не важко зробити висновок, що при вирішенні трудових 

спорів, які стосуються необґрунтованого укладення з працівниками строкового 

трудового договору, судам важливо встановити ось ту «ініціативу» працівника 
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на укладення саме трудового договору на визначений термін, про що має 

свідчити власноруч написана ним заява про прийняття на роботу. Хоча навіть 

попри факт написання такої заяви працівником власноруч, не можна достовірно 

стверджувати, що на нього під час прийняття на роботу не здійснювався тиск з 

боку роботодавця. 

Насправді, тенденції розвитку міжнародних стандартів у сфері трудових 

відносин і сучасні реформи законодавства багатьох країн, що спрямовані на 

забезпечення зайнятості стосуються переважно пом’якшення існуючих норм і 

забезпечення використання більшого різноманіття форм залучення до праці. У 

Європейському союзі наприклад, строкові трудові договори належать до так 

званих атипових форм зайнятості, розвиток яких розпочався ще в дев’яностих 

роках минулого століття. Це було пов’язано з багатьма чинниками, серед яких 

можна виділити розширення сфери послуг та торгівлі, децентралізацію 

управління економікою, розвиток високих технологій у виробництві, зростання 

кількості безробітних, тощо. 

Вони власне і стали причиною змін, що відбулися у сфері організації 

трудових ресурсів, які спрямовані на забезпечення гнучкого регулювання праці 

та призвели до легалізації об’єктивно необхідних та корисних для розвитку 

економіки й нормального функціонування ринку праці, деяких видів атипових 

форм зайнятості. 

Розширення сфери використання строкових трудових договорів стало 

невід’ємною частиною ринку праці в різних країнах, що об’єктивно сприяє 

підвищенню рівня зайнятості. З кожним роком усе більше осіб укладають 

строкові трудові договори, які власне пом’якшують до певної міри вплив попиту 

на робочу силу і тим самим зменшують витрати компаній. 

Окрім цього, строкові трудові правовідносини можуть слугувати 

ефективним інструментом для підбору працівників за рівнем їх здібностей та 

відповідності займаним посадам. 

З іншого боку, укладення строкових трудових договорів з працівниками є 

одним із способів економії на оплаті праці. Тимчасові працівники зазвичай 
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мають менше можливостей для навчання, яке організовується роботодавцем, для 

підвищення ними своєї кваліфікації, оскільки обмежена тривалість співпраці з 

ними робить недоцільним інвестиції в таких працівників. 

Трудові відносини на невизначений строк все більше втрачають свої 

домінуючі позиції в об’єктивних реаліях глобалізаційних процесів, що 

відбуваються в економіці. Фактично роботодавці не зацікавлені в тому, щоб 

укладати безстрокові трудові договори з працівниками [37, с. 175]. З фінансових 

міркувань їм більш ефективно використовувати строкові трудові договори або ж 

загалом відмовитись від цієї форми залучення до праці, а використовувати інші, 

менш затратні цивільно-правові форми найму. 

Подекуди й державна політика спрямовується на забезпечення більшої 

гнучкості в регулювання трудових відносин, зокрема й щодо розширення сфери 

укладення строкових трудових договорів. 

Прикладом такого запровадження строкових трудових договорів може 

слугувати вже згадуваний Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у 

сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та 

комунальних закладів культури», де у п. 2 Прикінцевих положень передбачено, 

що: «набрання чинності цим Законом є підставою для припинення безстрокового 

трудового договору з керівниками державних та комунальних закладів культури, 

а також з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним 

персоналом) державних та комунальних закладів культури» [73]. 

Тобто, класичний варіант використання праці цієї категорії осіб на умовах 

безстрокового трудового договору виявився очевидно не зовсім ефективним в 

ринкових відносинах, де правила зазвичай диктує конкуренція і саме з огляду на 

ці чинники законодавець вирішив змінити порядок укладення та строк трудового 

договору працівників культури. 

У п. 3 цих же Прикінцевих положень встановлено, що: «з працівниками 

художнього та артистичного персоналу, які перебувають у трудових відносинах 

з державними та комунальними закладами культури, протягом одного року з дня 
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набрання чинності цим Законом укладається контракт строком від одного до 

трьох років без проведення конкурсу». 

Можна звичайно сперечатись з приводу терміну контракту, який має 

укладатись від одного до трьох років для професійних творчих працівників 

(художнім та артистичним персоналом) державних та комунальних закладів 

культури та на строк п’яти років для керівника закладу. Видається, що строк 

контракту від одного до трьох років навряд чи дозволить належним чином 

оцінити фахові якості творчих працівників [43, с. 32]. 

Але цікаво, що вищевказаний закон містить таку досить неординарну за 

своєю сутністю норму, якою на законодавчому рівні було припинено трудові 

відносини працівників певної сфери. 

На фоні всезагального розширення сфери укладення строкових трудових 

договорів вітчизняні тенденції тут навряд чи відповідають реаліям розвитку 

суспільно-трудових відносин. І яскравим прикладом цього може бути проект 

Трудового кодексу України, що як вже зазначалося поданий до другого читання 

і може бути ухвалений Верховною Радою України ще до наступної виборчої 

кампанії. 

Річ у тім, що відповідні статті, які присвячені регулюванню строкових 

трудових правовідносин сформульовані таким чином, що загальна норма, яка 

викладена у ст. 35 – Строк трудового договору не зовсім відповідає статтям глави 

ІІ – Трудові відносини на визначений строк, які стосуються безпосереднього 

застосування строкових трудових договорів під час найму на роботу. 

Зокрема, ст. 35 проекту передбачає, що трудові договори можуть 

укладатися на невизначений і на визначений строк, а тому не важко зробити 

висновок, що жодному із цих двох видів договорів законодавець не надає 

переваги. 

І вочевидь строковий трудовий договір, як і безстроковий зможуть у 

майбутньому використовуватись нарівні. А це, якраз і відповідає тим 

міжнародним тенденціям про які вже згадувалось вище і які стосуються 

розширення сфери застосування трудових договорів на визначений строк. Тому, 
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навіть частина друга цієї статті, де йдеться про те, що коли законом або трудовим 

договором не встановлено інше, трудовий договір вважається укладеним на 

невизначений строк не заперечує висновку про рівноправність використання 

обох видів трудових договорів. 

Однак, ст. 57 проекту – Умови укладення трудового договору на 

визначений строк, у якій зазначено, що трудовий договір укладається на 

визначений строк у випадках, коли трудові відносини не можуть бути 

встановлені на невизначений строк свідчить про те, що строковий трудовий 

договір укладається як виняток, лише тоді, коли не має можливості укласти його 

без обмеження строку. Ось головна умова, якої необхідно дотриматись під час 

укладення строкового трудового договору. А щодо «випадків» коли його можна 

укладати й про що йдеться у диспозиції ст. 57 проекту Трудового кодексу 

України, то вони якось залишились поза увагою авторів поданого до другого 

читання проекту кодексу. 

Такий висновок напрошується після ретельного з’ясування змісту ст. 58 – 

Встановлення трудових відносин на визначений строк, яка за назвою мала б 

власне і перелічити ось оті “випадки” але натомість проголошує, що трудові 

відносини на визначений строк можуть встановлюватися: і далі подається 

перелік із тринадцяти пунктів. 

Як бачимо, слово «можуть» у тексті формулювання цитованої статті 

означає мабуть, що строкові договори можуть і не встановлюватися на 

визначений строк, а укладатися безстроково, тобто – на невизначений строк. І 

якщо стосовно п. 13 вказаного переліку, де передбачено можливість укладення 

строкового договору за ініціативою працівника, слово «можуть» цілком 

допустиме, то як «можна» не укласти строковий договір, наприклад, для 

заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким зберігається місце роботи 

(посада) (п. 1) і т. д. 

Очевидно, що для забезпечення логіки викладу статей 57 та 58 авторам 

проекту потрібно слово «можуть» із змісту останньої статті просто вилучити і 
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тоді буде дотримано вимогу про винятковий характери випадків за яких трудові 

правовідносини будуть лише строковими. 

Можна звичайно дискутувати й щодо формулювання інших статей проекту 

Трудового кодексу України, які присвячені регулюванню строкових трудових 

договорів і це буде відображено у наступних розділах нашого дослідження, 

однак при цьому не слід забувати, що світові тенденції у цій сфері спрямовані на 

розширення можливостей укладення строкових договорів і це об’єктивні 

процеси на ринку праці. 

Насправді, гарантії які надаються працівнику за трудовим договором на 

визначений строк, аналогічні гарантіям при залученні до праці на умовах 

безстрокового трудового договору. Більше того, трудові договори укладені на 

визначений строк є і залишаються гідною альтернативою безробіття. 

 

1.3. Юридичні гарантії трудових прав працівників під час укладення 

строкових трудових договорів 

 

 Стабільність трудових правовідносин, як вже зазначалося досягається в 

найвищій мірі при укладенні трудового договору на невизначений строк. При 

цьому, правовий статус працівників, які працюють за трудовими договорами 

укладеними на визначений строк, суттєво відрізняється від статусу тих осіб, які 

працюють за трудовим договором укладеним на невизначений строк, саме 

завдяки строковому характеру таких правовідносин. Однак, ні ст. 2, ні ст. 5-1 

Кодексу Законів про працю України у яких власне йдеться про трудові права 

працівників та гарантії забезпечення права громадян на працю не розмежовують 

надання останніх в залежності від строковості трудових правовідносин. І цілком 

закономірно, що і працівники, які працюють на підставі договорів на 

невизначений строк і ті з них, які уклали строковий трудовий договір наділені 

однаковими правами, що гарантуються чинним законодавством. Зрештою, у ч. 1 

ст. 59 проекту Трудового кодексу України так і записано: «Сторони трудового 

договору, укладеного на визначений строк, мають такі самі права і несуть такі 



 

 

54 
самі обов’язки, як і сторони трудового договору укладеного на невизначений 

строк» [119]. 

 Закономірно, що безстроковий трудовий договір, значно більшою мірою 

відповідає інтересам працівника, але сьогодні він не є вже таким актуальним, як 

ще декілька років тому. Як вже наголошувалось, постійні економічні зміни, 

глобалізація економіки, зумовлюють використання строкових трудових 

договорів, як ефективного інструмента у забезпеченні мобільності працівників 

та високого рівня зайнятості. 

Більше того, строкові трудові правовідносини виконують низку важливих 

функцій. Вони, перш за все можуть слугувати інструментом відбору працівників 

за рівнем їхніх здібностей та відповідності посаді. У цьому сенсі тимчасова 

зайнятість може бути своєрідним «шлюзом» для виходу на ринок праці та 

потенційною можливістю для здобуття стабільнішої та краще оплачуваної 

роботи. 

 З іншого боку, укладення строкових трудових договорів з працівниками є 

одним зі способів економії на оплаті праці, коли тимчасові працівники працюють 

за постійних. Адже тимчасові працівники, зазвичай, мають більш обмежений 

доступ до навчання, яке організовується роботодавцем, оскільки обмежена 

тривалість співпраці з ними робить недоцільними інвестиції у людський капітал 

і т. п [39, с. 95]. 

 Разом з тим, поводження зі строковими працівниками не повинно бути 

менш сприятливим, ніж поводження з постійними працівниками на аналогічних 

посадах. Вимога про однакове ставлення підлягає застосуванню в різних сферах: 

охорона здоров’я та безпека праці, тривалість та форма робочого часу, 

оплачувані відпустки та державні свята, професійне навчання, соціальні пільги, 

розмір оплати праці тощо. 

 Варто відзначити також, що трудові відносини на невизначений строк 

укладаються все рідше, і це є об’єктивним наслідком сьогоденних реалій в 

рамках глобалізаційних процесів як в економіці так і на ринку праці. Фактично 

роботодавець не зацікавлений в тому, щоб укладати безстроковий трудовий 
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договір з працівником, з огляду на розвиток технологічного прогресу, 

інтернаціоналізацію виробництва та деякі інші чинники. 

 Сучасний підприємець не бажає наймати на роботу за трудовим договором 

на невизначений строк працівників через на стрибки попиту на товари або 

послуги, які він виробляє чи надає. Більш того, укладення строкових трудових 

договорів сприяє можливості ефективного відбору кадрів. 

 Зрештою, обмежена тривалість договірних відносин між працівником і 

роботодавцем, має спонукати останнього до надання максимально можливих 

гарантій особам, що працюють за строковим трудовим договором. Зокрема, 

важливим є надання таким категоріям працівників доступу до навчання, 

підвищення професійної кваліфікації, для того, щоб у випадку припинення 

трудових правовідносин роботодавець мав змогу знайти гідну заміну на ринку 

праці. 

 І ось ці всі «за» і «проти» у використанні строкових трудових договорів 

знаходять своє відображення у правовому регулюванні відповідних трудових 

відносин. Законодавець в силу соціальної природи цих стосунків зобов’язаний 

створювати належні правові умови для захисту і охорони трудових прав 

найманих працівників, які перебувають у строкових трудових правовідносинах. 

 Саме з огляду на усі ці обставини прийнято говорити про наявність 

відповідних юридичних гарантій, які встановлені правовими нормами і завдяки 

яким реалізуються, охороняються та захищаються права, застосовуються заходи 

щодо запобігання порушень відповідних прав аж до їхнього відновлення. 

 Переважна більшість правників схильні вважати, що юридичними 

гарантіями в трудовому праві є певні правові й організаційні засоби, умови та 

способи, за допомогою яких у суспільстві забезпечується можливість вступити в 

трудові правовідносини, безперешкодна реалізація й охорона, трудових прав 

суб’єктів трудових правовідносин та їх відновлення у випадку порушення [15, с. 

13]. 
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І передусім, аналіз юридичних гарантій у строкових трудових 

правовідносинах бажано розпочати з’ясовувати відразу з моменту укладення 

трудового договору, тобто на етапі працевлаштування особи. 

 Найперше варто відзначити, що відповідно до ст. 22 КЗпП України 

забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу, а отже ініціатива 

працівника на укладення саме строкового трудового договору повинна 

розцінюватись як законна вимога однієї зі сторін на етапі узгодження умов 

майбутнього договору. Саме тому роботодавець не вправі відмовити у її 

задоволенні. 

 Оскільки ст. 23 КЗпП України у п. 2 передбачає можливість укладення 

строкового договору за погодженням сторін, то вочевидь таке погодження 

можливе не залежно від того, хто з учасників перемовин проявив ініціативу на 

укладення строкового трудового договору. Тим самим відмова роботодавця на 

погодження умови про строковий характер майбутніх правовідносин може бути 

визнана такою, що суперечить ч. 1 ст. 22 Кодексу законів про працю України. І 

як підтвердження цього висновку можемо навести п. 13 ст. 58 уже згадуваного 

проекту Трудового кодексу України, де зазначається, що трудовий договір на 

визначений строк може укладатися за ініціативою особи, яка наймається на 

роботу [119]. 

 Ще декілька міркувань з приводу положень проекту Трудового кодексу, 

які можуть розглядатися як відповідні гарантії для працівників з фіксованим 

терміном трудового договору. Зокрема, попередньо вже наголошувалось на 

тому, що домовленість сторін про строковий характер трудових правовідносин у 

ст. 32 проекту Трудового кодексу пропонується віднести до обов’язкових 

(істотних) умов трудового договору. А це свідчить про те, що законодавець 

(держава) бере не себе гарантування відповідних прав захисту інтересів 

працівників, які погоджуються або ініціюють укладення строкового договору. 

Тобто, вимагається, щоб про це було обов’язково зазначено у змісті договору. 

 Серйозно посилить гарантії трудових прав осіб, які укладають трудові 

договори письмова форма останніх. На жаль, нині чинний КЗпП України у цьому 
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питанні не зовсім є послідовним. Задекларувавши, що трудовий договір 

укладається, як правило у письмовій формі, законодавець, тим не менш, 

дотримання останньої передбачив щодо строкових трудових договорів тільки 

для укладення контракту (п. 3). Тому, ст. 33 – Форма трудового договору у 

проекті Трудового кодексу України видається більш прогресивною. І хоч 

дотримання письмової форми стосується усіх трудових договорів, а не лише тих, 

що укладаються на визначений термін, очевидно, що саме письмове оформлення 

строкових трудових правовідносин буде ще однією гарантією їх законності. 

 Тут, щоправда, на серйозну критику заслуговує ст. 34 проекту Трудового 

кодексу України у якій йдеться про так звані типові трудові договори. Автори 

проекту вважають, що останні затверджуються відповідними державними 

органами і положення таких типових договорів є обов’язковими при укладенні 

на їх основі трудових договорів з працівниками. 

 Очевидно, що у цьому випадку мало б ітися про типову форму трудового 

договору, яка і тепер подекуди практикується під час найму на роботу осіб за 

трудовим договором. Трудовий договір не може бути типовим. Адже це є угода 

між працівником і роботодавцем. Вона є двосторонньою й індивідуальною за 

сутністю та характером погоджених сторонами прав і обов’язків. Для укладення 

трудового договору (угоди) можуть використовуватись типові форми договору, 

як зовнішнього виразу взаємної угоди працівника та роботодавця. 

 Тому пропонується ст. 34 проекту Трудового кодексу – Типові трудові 

договори змінити на – Типові форми трудових договорів. І те, що ця стаття слідує 

відразу за ст. 33, яка власне регламентує вимоги щодо форми трудового 

договору, якраз і засвідчує логіку послідовності формулювання статей 

законодавчого акту. 

 Попередньо ми вже висловили деякі міркування щодо випробувального 

терміну, що має застосовуватись під час укладення трудового договору. Але, що 

стосується гарантій, встановлених законодавством для осіб, чиї трудові 

правовідносини розпочинаються за цієї умови, хотілося б наголосити на тому, 

що законодавець зобов’язує роботодавця відобразити у наказі або розпорядженні 
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умову про випробувальний строк та зазначити його тривалість. Тобто, таке 

застереження про випробувальний строк у документах, якими здійснюється 

оформлення трудових відносин власне і вважається гарантією забезпечення прав 

та інтересів їхніх учасників. 

Та як видається, законодавець, встановивши таку вимогу більше подбав 

про інтереси роботодавця, а ніж про інтереси працівника. Бо, хоч умова про 

випробувальний строк і обумовлюється угодою сторін, ініціатива щодо 

укладення трудового договору з випробувальним терміном зазвичай виходить 

від роботодавця [42, с. 202]. І практика засвідчує саме такий варіант 

“погодження” сторонами випробувального терміну. А тому, роботодавець, 

зазначивши у наказі або розпорядженні про прийняття на роботу працівника 

гарантує тим самим собі право розірвання трудових відносин, якщо буде 

встановлено невідповідність останнього виконуваній роботі. 

 І тільки, якщо роботодавець не відобразить у наказі або розпорядженні 

умову про випробування, його халатність зіграє в користь працівника, адже 

вважатиметься, що трудовий договір укладено без випробувального терміну. 

 Це загальні гарантії, які стосуються випробувального строку під час 

укладення як трудових договорів на невизначений термін, так і трудових 

договорів з фіксованим терміном тривалості. А тому постає запитання, як бути з 

укладенням строкових трудових договорів у тих випадках, коли термін їхньої 

тривалості мало що перевищує термін самого випробування (напр. тимчасові 

працівники). 

 Чинний КЗпП України з цього приводу не передбачає якихось особливих 

правил. А у ст. 26 ч. 3, де йдеться про випадки за яких випробування взагалі не 

встановлюється вказівка на строковий характер трудового договору, як підставу 

для цього відсутня. Наголошується лише, що випробування не встановлюється у 

випадках, якщо це передбачено законодавством. Тобто, вже згадувана 

неодноразово формула про «законодавство», яке отримало своє широке 

трактування у відомому Рішенні Конституційного Суду України від 09.07.1998 

р [153]. Тому, норма, що міститься у п. 11 ст. 38 проекту ТК України, де 
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передбачається, що випробування не встановлюється щодо осіб з якими 

укладається трудовий договір строком до одного року може розглядатися, як 

відповідна гарантія для працівників, що залучаються до праці у межах цього 

терміну. 

 Важливою гарантією забезпечення трудових прав працівників, що уклали 

трудовий договір на визначений термін є передбачена законом можливість 

трансформації строкового трудового договору у безстроковий. Однак, чинний 

КЗпП України у цьому плані містить не зовсім коректно виписані правила такої 

трансформації. На жаль, п. 2 ст. 36 кодексу, який зберіг свою первинну редакцію 

ще з часів ухвалення його у 1971 році не зовсім адекватно відображає суть 

посилання на пункти 2 і 3 ст. 23 КЗпП України у редакції 1991 року, коли остання 

була доповнена частиною другою, де як вже зазначалося виписані випадки 

окреслення сфери укладення строкових трудових договорів. 

 Нагадаємо, що зазначивши у п. 2 ст. 23 КЗпП України встановлення 

строкового трудового договору за погодженням сторін, законодавець вочевидь 

керувався принципами свободи договору, який є однією з важливих засад 

трудового права. 

 А тому, логічно, що в разі закінчення терміну трудового договору, якщо 

такі трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не поставила вимогу 

про їх припинення – вважається, що договір трансформувався у безстроковий 

(ст. 36 п. 2). 

 Однак, стосовно п. 3 ст. 23, про який так само йдеться у п. 2 статті 36 навряд 

чи можна бути стовідсотково впевненим у правомірності зазначеного посилання. 

Адже “час виконання певної роботи”, як вже було наголошено вище підпадає 

фактично під дію частини 2 ст. 23 КЗпП України. І в разі закінчення роботи на 

яку було прийнято працівника, продовження з ним трудових правовідносин на 

невизначений термін немає сенсу. 

 До речі, доповнюючи КЗпП у 1995 році статтю 39-1 «Продовження дії 

строковості трудового договору на невизначений строк» законодавець так само 

не зумів узгодити її з диспозицією тієї ж ст. 23. Бо повторивши у частині першій 
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дослівно правило п. 2 ст. 36, у другій її частині про трансформацію строкового 

трудового договору у безстроковий у разі його переукладення один чи декілька 

разів зазначається про недопустимість застосування цього правила до строкових 

договорів укладених на підставі ч. 2 ст. 23 КЗпП України. Тобто, і в цьому 

випадку було проігноровано той факт, що існують проблеми практичного 

(об’єктивного) характеру з переукладенням строкового договору укладеного на 

час виконання певної роботи у трудовий договір на невизначений термін. 

 Більше того, якщо звернутися до практики застосування ч. 2 ст. 39-1 КЗпП 

України, де йдеться про «переукладення» договору один чи декілька разів, то 

виявляється, що дуже часто роботодавці спекулюють на цьому формулюванні. 

Траплялися випадки, коли роботодавець заперечував можливість трансформації 

трудового договору на невизначений строк, мотивуючи тим, що у наказі про 

продовження строкового трудового договору з ним на наступний термін 

фактично вжито слово – «продовжити», а не «переукласти» як цього вимагає 

стаття закону. На жаль працівником таке пояснення було сприйнято, як належне 

і трудового спору не виникало. (приклад із власної юридичної практики автора) 

 Порівнюючи чинний Кодекс законів про працю України з проектом 

Трудового кодексу України прийнятим у першому читанні, можемо 

стверджувати, що у проекті зроблені певні кроки для мінімізації 

необґрунтованого переукладення строкових трудових договорів по декілька 

разів між конкретним роботодавцем та працівником. Тут вказано, що трудовий 

договір вважається продовженим не невизначений строк також у разі, якщо 

строковий трудовий договір за цією самою трудовою функцією укладається з 

працівником повторно (два і більше разів), а перерва між звільненням 

працівників і прийняттям на роботу становить не менше двох тижнів. 

 У контексті аналізу вищезазначеної норми, вартим уваги є закріплення 

умов про незмінність трудової функції при укладенні з працівником нового 

трудового договору та терміну перерви між звільненням працівника і 

прийняттям на роботу у відносинах між одним роботодавцем та працівником. 

Проте, ч. 3 ст. 62 проекту поширюється на усі випадки укладення строкових 
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трудових договорів, що явно викликатиме значну кількість проблем з 

переукладенням строкових трудових договорів на практиці [44, с. 130-131]. 

 Дещо вдосконалили відповідну норму у проекті трудового кодексу 

підготовленому до другого читання. За змістом вона аналогічна тій, що 

містилася у першому варіанті, проте нова редакція закріплює правило, за яким 

переукладення не застосовується до більшості випадків встановлення трудових 

відносин на визначений строк, а поширюється лише на випадки, коли 

встановлення на невизначений строк трудових відносин передбачено законом 

або відбувається за ініціативою працівника. 

 Позитивним досвідом аналогічного правового регулювання переукладення 

строкового трудового договору може бути законодавство про працю Польщі. 

Там Кодексом Праці встановлено максимальний 33-місячний строк, на який 

може бути укладений строковий трудовий договір між сторонами трудових 

правовідносин. 

 Крім цього, закріплюється правило згідно з яким строкові трудові 

відносини між одним і тим самим роботодавцем та працівником можуть бути 

укладені не більше трьох разів. А у випадку укладення четвертого трудового 

договору працівник буде вважатись залученим до праці на підставі трудового 

договору на невизначений термін. При цьому, не має жодного значення, який 

період мине між укладенням кожного наступного строкового трудового 

договору [160]. 

 Законодавство про працю Грузії також встановлює схожі за своїм змістом 

правила переукладення строкових трудових договорів. Зокрема, якщо трудовий 

договір укладений на строк більший ніж 30 місяців або якщо трудові відносини 

тривають в результаті послідового укладення строкових трудових договорів два 

або більше разів та їх тривалість перевищує 30 місяців, вважається, що трудовий 

договір переріс у безстроковий. Строкові трудові договори вважаються 

послідовно укладеними, якщо існуючий трудовий договір був продовжений із 

закінченням його строку або наступний трудовий договір укладений на протязі 

60 днів після закінчення строку першого договору. Ці положення не 
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поширюються на суб’єктів господарювання протягом 48 місяців з дня їх 

державної реєстрації за умови дотримання інших умов передбачених 

законодавством Грузії [145].  

 Доволі оригінальним, як видається є розв’язання проблеми трансформації 

строкових договорів у безстрокові у трудовому праві Японії. Тут укладення 

строкового трудового договору належить до сфери свободи договору. При цьому 

передбачено також переростання строкових договорів у безстрокові за умови, 

якщо він неодноразово продовжувався на тривалий час, або коли буде доведено, 

що існують реальні підстави вважати, що працівник очікував саме на тривалі 

трудові правовідносини, укладаючи трудовий договір. Судова практика у цьому 

випадку керується принципом зловживання роботодавцями своїми правами в 

частині нав’язування особі, що приймається на роботу строкового договору. 

Загалом, трудове законодавство Японії передбачає максимальний трирічний 

термін для укладення строкових трудових договорів [159, с. 400]. 

 Вважаємо, що досвід цих країн можна було б використати і у трудовому 

законодавстві України, адже законодавче регулювання зайнятості на умовах 

строкових трудових договорів має не допускати необґрунтованого їх 

використання роботодавцями, оскільки це позбавляє працівника бажаної 

стабільності трудових відносин. 

 Разом з тим, розширення сфери використання строкових трудових 

договорів як вже було зазначено вище не варто розглядати як одну з негативних 

тенденцій на сучасному ринку праці, адже саме ринок і диктує ці тенденції. 

Важливо лише не допускати при цьому суттєвого порушення трудових прав осіб, 

які в силу відповідних обставин ініціюють або погоджуються на укладення 

строкового договору. Тобто, вітчизняне законодавче забезпечення трудових 

відносин працівників з фіксованим терміном роботи повинно відповідати 

світовим зразкам правового регулювання у цій сфері і гарантувати достатній 

рівень захищеності як на етапі укладення трудового договору, так і в процесі 

тривалості трудових правовідносин не залежно від того, на який термін укладено 

сам договір. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Строковий трудовий договір, як один із різновидів останнього був, є і 

залишиться важливою формою трудового найму і його значення в умовах 

глобалізації ринку праці та зростання безробіття неодмінно 

посилюватиметься. При цьому відповідні тенденції вже доволі активно 

відбуваються в країнах з розвиненою ринковою економікою, де правове 

забезпечення трудових відносин в основі виникнення яких покладено 

строковий трудовий договір спрямовані на посилення соціальних гарантій 

трудових прав найманих працівників. 

2. З огляду на фактичний стан врегульованості суспільно-трудових відносин 

правовими нормами, об’єктивно вони в ідеалі існують у вигляді правових 

відносин. Адже, якщо останні визначаються, як передбачені юридичною 

нормою суспільні відносини, що виражаються у взаємних правах та 

обов’язках суб’єктів і при цьому такі суб’єкти мають ще до настання 

правовідносин бути право-дієздатними, то вочевидь, що в оригіналі 

«трудових відносин»» не існує. Тому майбутній Трудовий кодекс України мав 

би оперувати поняттям – трудові правовідносини, а не «трудові відносини», 

як це запропоновано у Проекті. 

3. З’ясувавши термінологічні особливості використовуваних законодавцем 

словосполучень «визначений строк» та «невизначений строк», які 

застосовувались ще у радянському трудовому законодавстві можемо 

констатувати, що вони є своєрідною калькою від російського – 

«определенный срок» і «неопределенный срок». Насправді ж дієслово 

«определять» на українську мову перекладається, як – установлювати, 

обчислювати, вираховувати, вимірювати, присуджувати. А отже 

законодавець та юридична громадськість повинні відмовитись від такого 

поняття як «трудові відносини на визначений строк» в користь – «строкових 

трудових правовідносин». 
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4. Стаття 23 КЗпП України «Строки трудового договору» у нинішній редакції 

не зовсім відповідає правилам законодавчої техніки. Адже за логікою п. 2 

частини першої цієї статті – строк трудового договору визначається за 

погодженням сторін. Тобто тут законодавець повністю покладається на волю 

учасників переддоговірних стосунків щодо укладення трудового договору. 

Натомість, уже ч. 2 ст. 23 КЗпП України в категоричній (імперативній) формі 

вказує на випадки, коли строковий договір може бути укладений, нівелюючи 

тим самим право сторін встановлювати термін останнього за взаємним 

погодженням. 

5. Усі без винятку трудові договори, зокрема і трудовий договір на 

невизначений термін є по суті строковими. Адже існування трудових, як і 

будь-яких інших правовідносин поза межами часу слід вважати неможливим. 

Тому фактично умова про строк трудового договору належить до істотних 

його умов. Лише у строкових договорах вона є абсолютно-визначеною, а у 

безстрокових трудових договорах – відносно-визначеною. 

6. Суттєвий вплив на початок перебігу строкових трудових правовідносин може 

мати деяка невідповідність формулювання диспозицій статей 30 та 32 

Проекту Трудового кодексу України. Адже в разі, якщо у самому договорі не 

буде вказана дата набрання чинності ним (п. 2 ч. 2 ст. 32 проекту Трудового 

кодексу України), то за визначенням іншої статті (30 проекту Трудового 

кодексу України) трудові правовідносини виникатимуть з моменту укладення 

трудового договору. Очевидно робоча група, яка доопрацьовує проект 

Трудового кодексу України і готує його до другого читання у Верховній Раді 

України мала б усунути некоректність таких формулювань. 

7. Якщо виходити із змісту ч. 1 ст. 26 КЗпП України, яка передбачає що при 

укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін 

випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому 

доручається, то можна вважати, що йдеться про укладення фактично двох 

договорів про працю – трудового договору та трудового договору про 

випробування. Адже, як і строковий трудовий договір по закінченні терміну 
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його тривалості, відповідно до п. 2 ст. 36 КЗпП України продовжується якщо 

жодна із сторін не поставила вимогу про його припинення, так і договір про 

випробування втрачає своє значення, якщо строк його закінчився, а працівник 

не звільнений за окремою підставою, відмінною від зазначених у ст. 36 КЗпП 

України. 

8. Хоч строковий трудовий договір менше слугує забезпеченню стабільності 

трудових відносин, саме з огляду на його строковий характер, він все ж 

залишається гідною альтернативою безробіття, а для певних категорій 

працівників (сезонні, тимчасові) він є єдиною формою реалізації права на 

працю та отримання заробітку (доходу). 

9. Висновок Пленуму Верховного Суду України у Постанові № 9 від 06.11.1992 

р. «Про практику розгляду судами трудових спорів» за яким «…укладення 

трудового договору на визначений строк при відсутності умов передбачених 

ч. 2 ст. 23 КЗпП України є підставою для визнання його недійсним у частині 

строку» слід вважати не коректним, оскільки ця ж стаття у своїй першій 

частині передбачає право сторін на укладення трудового договору на 

визначений термін за угодою сторін. 

10. На відміну від терміну «законодавство» під означення якого за висновком 

Конституційного Суду України підпадають усі нормативні акти, 

використання у ч. 3 ст. 32 КЗпП України словосполучення «законодавчі акти» 

має більш вузьке значення і охоплює лише нормативні акти найвищої 

юридичної сили – закони України. Яскравим підтвердженням цього можна 

вважати практику внесення змін до «деяких законодавчих актів», де саме 

такою термінологією послуговується законодавець у випадку внесення змін 

до законів України. 

11. При вирішенні трудових спорів, які стосуються необґрунтованого укладення 

з працівниками строкового трудового договору найперше необхідно 

встановити за чиєю ініціативою було обрано строкових характер трудових 

правовідносин, про що може свідчити власноруч написана працівником заява 

з пропозицією укласти строковий договір. Саме в такий спосіб можна 
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з’ясувати «ініціативу» останнього на відміну від встановлених чинним 

законодавством термінів – «за бажанням працівника» та «в інтересах 

працівника». 

12. В умовах глобалізаційних процесів на ринку праці трудові відносини на 

невизначений строк все більше втрачають свої домінуючі позиції в користь 

строкових трудових договорів, які сприяють більш ефективному 

використанню трудового потенціалу та підбору працівників за рівнем їх 

здібностей та відповідності займаним посадам. Прикладом тут може бути 

хоча б Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та 

конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних 

закладів культури» яким для працівників цієї сфери безстроковий трудовий 

договір було змінено на контракт (строковий договір). 

13. Для забезпечення логіки викладу диспозицій норм, що містяться у статтях 57 

та 58 проекту Трудового кодексу України пропонується слово «можуть» із 

тексту останньої статті вилучити, оскільки в такій редакції про винятковий 

характер випадків за яких трудові правовідносини вважатимуться строковими 

не буде стверджувати. 

14. Гарантії трудових прав осіб, які укладають трудові договори і у тому числі 

строкового характеру серйозно посилить обов’язкова письмова форма 

останніх. Цілком закономірно, що ст. 33 – Форма трудового договору у 

проекті Трудового кодексу України є більш прогресивною, аніж нині чинна 

ст. 24 КЗпП України оскільки передбачає лише письмову форму трудового 

договору. Очевидно, що саме письмове оформлення строкових трудових 

правовідносин буде ще однією гарантією їх законності. 

15. Назва статті 34 проекту Трудового кодексу України у якій йдеться про типові 

трудові договори сформульована не зовсім коректно. Адже трудовий договір 

не може бути типовим. Він є суто індивідуальним явищем, двосторонньою 

угодою між працівником і роботодавцем про взаємні права та обов’язки 

кожного з них. Для укладення трудових договорів можуть використовуватись 
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хіба що типові форми договору, як зовнішнього виразу взаємної угоди 

працівника й роботодавця. 

16. Важливою гарантією забезпечення трудових прав працівників, які уклали 

строковий трудовий договір є передбачена законом можливість 

трансформації строкового трудового договору у безстроковий. Однак чинний 

КЗпП України містить не зовсім коректно виписані правила такої 

трансформації. Зазначивши зокрема, що у п. 2 ст. 36 КЗпП та ч. 1 ст. 39-1 

«Продовження дії строкового трудового договору на невизначений строк» де 

передбачено, що у разі, якщо після закінчення строку трудового договору 

(пункти 2 і 3 ст. 23) трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін 

не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на 

невизначений строк, законодавець абсолютно не виправдано вказав 

посилання на пункт 3 ст. 23 КЗпП України. Адже навряд чи можуть трудові 

відносини «фактично тривати», якщо закінчилась робота для виконання якої 

був залучений працівник. Очевидно, що цю норму у Кодексі законів про 

працю України потрібно скоригувати. 

17.  Запропоновано для врегулювання відносин щодо переростання строкових 

трудових договорів у безстрокові використати зарубіжний досвід. Зокрема, 

трудове законодавство Польщі містить правило, згідно з яким строкові 

трудові відносини між одним і тим самим роботодавцем і працівником 

можуть бути укладені не більше трьох разів. Укладення ж четвертого 

трудового договору між ними означатиме, що працівник залучений на умовах 

безстрокового договору
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РОЗДІЛ 2 ГАРАНТІЇ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ПРИ 

УКЛАДЕННІ СТРОКОВИХ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ 

 

2.1. Строковий характер праці, як гарантія укладення трудового договору 

на визначений термін 

 

Важливою гарантією реалізації громадянами права на працю та забезпе-

чення їм можливості укладення трудового на невизначений термін вважається 

вичерпний перелік випадків, коли допускається укладення строкових трудових 

договорів. Адже, навіть попри сучасні тенденції, що спрямовані на розширення 

сфери таких договорів, у світовій практиці ринкових відносин найму робочої 

сили, рівень захищеності осіб, які працюють за безстроковим договором є ви-

щим, аніж осіб з фіксованим терміном трудових правовідносин. Тому, як вже 

зазначалося, вітчизняний законодавець передбачив у ч. 1 ст.23 КЗпП України 

випадки, коли трудові відносити не можуть бути встановлені на невизначений 

строк, серед яких на перше місце поставив характер відповідної роботи або 

умови її виконання. Тобто, йдеться про те, що строковий договір укладається в 

усіх випадках, коли робота, для виконання якої наймається працівник є строко-

вою за своїм характером. 

Автори науково-практичного коментаря до законодавства України про 

працю даючи визначення «харектеру майбутньої роботи», як підстави яка 

зумовлює укладення стркового трудового договору, зазначають, що за своїм 

характером робота повинна бути такою, яка не виконується постійно та як 

приклад наводять сезонні роботи, не залежно від того чи включені вони до 

списків (переліків) сезонних робіт, а також ті роботи, які виконуються протягом 

певного строку тощо) [32, с. 110]. 

Насправді українське законодавство не містить якогось єдиного переліку 

видів робіт, що за своїм характером можуть виконуватись виключно за строко-

вим трудовим договором. До таких можуть належати будь-які види діяльності, 
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що з тих чи інших причин не можуть здійснюватись на постійній основі. Проте 

абсолютно строковими завжди вважалися сезонні роботи. 

Статтею 7 Кодексу Законів про працю України передбачено, що особли-

вості регулювання праці тимчасових і сезонних працівників встановлюються за-

конодавством. На сьогодні в Україні є чинним (в частині, що не суперечить Кон-

ституції України та законодавству України) Указ Президії Верховної Ради СРСР 

«Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» від 

24.09.1974 року № 310-ІХ [115]. Відповідно до ст. 1 зазначеного Указу, сезон-

ними вважаються роботи, які внаслідок природних і кліматичних умов можуть 

виконуватися лише протягом певного періоду (сезону), але не більше 6 місяців. 

Сезонний трудовий договір є різновидом строкового трудового договору. Він 

укладається на строк, що не перевищує тривалості сезону, який, у свою чергу, не 

може перевищувати шести місяців. Тобто, сезонними вважаються роботи, які ха-

рактеризуються наступними ознаками: 1) містяться в Списку сезонних робіт і 

сезонних галузей затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 

28.03.1997 року № 278; 2) їх тривалість не перевищує шести місяців. Таким чи-

ном, під час прийому на сезонні роботи трудовий договір з працівником можна 

укласти на строк, який не перевищує тривалості сезону, тобто 6 місяців [90].  

Однією з гарантій при укладенні сезонного трудового договору є те, що 

роботодавець зобов’язаний попередити працівника про сезонний характер ро-

боти (п. 3 Указу № 310), і це обов’язково має бути відображено в наказі (розпо-

рядженні) про прийом на роботу. Працівник не може бути допущений до роботи 

без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням ро-

ботодавця, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань за-

безпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про 

прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України [103].  

Ще однією гарантією при укладенні сезонного договору є заборона на вста-

новлення випробувального терміну (п. 5 Указу № 310). Таким чином працівники, 
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що прийняті на сезон можуть розраховувати на гарантовану роботу впродовж 

усього сезону за належного виконання ними трудових обов’язків. 

Важливо зазначити, що на сезонних працівників поширюються усі пра-

вила, гарантії та пільги, які передбачені Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку і колективного договору, що діють на підприємстві (тривалість ро-

бочого часу і відпочинку, оплата праці, матеріальне стимулювання, умови і охо-

рона праці тощо). Також, відповідно до ч. 9 ст. 6 Закону України «Про відпустки» 

сезонні працівники мають право на  відпустку, яка їм надається пропорційно до 

відпрацьованого часу [72]. Тому, норма п. 10 Указу № 310, що не закріплює 

право на відпустку та грошову компенсацію взамін невикористаних днів 

відпустки сезонним працівникам, є не чинною і не може застосовуватися, позаяк 

суперечить Закону[132]. 

Для того, щоб роботодавці штучно не розширювали перелік тих робіт, які 

виконуються в межах сезону, Кабінет Міністрів України затвердив Список се-

зонних робіт і сезонних галузей. Сьогодні до таких галузей належать лісова про-

мисловість і лісове господарство, торф’яна промисловість, сільське господар-

ство, переробні галузі промисловості, санаторно-курортні заклади і заклади 

відпочинку, транспортно-дорожній комплекс [90]. Загалом перелік не великий, 

тож у всіх інших випадках, укладаючи строковий трудовий договір, роботода-

вець повинен обґрунтувати, що виконання роботи на постійній основі неможливе 

і обмежується виконанням певних обсягів виробництва чи послуг.  

Хоча, як видається, перелік сезонних робіт вартувало б доповнити тими 

видами галузей господарювання, які найчастіше пов’язують свою діяльність з 

певним сезоном. Таке розширення Списку дозволило б у відповідних сферах 

укладати більше трудових договорів, бо зараз найм на роботу у таких сферах 

оформляється переважно цивільно-правовими договорами. Без сумніву, вони не 

можуть забезпечити усього спектру гарантій для працівника, які йому забезпечує 

укладення нехай і строкового, але трудового договору. Тому, можливо варто до-

дати певні види робіт, де зазвичай застосовують строкові договори, із сфери об-

слуговування, теплоенергетики, туризму, будівельної галузі та ІТ-сфери. 
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Так, радянська Постанова Секретаріату ВЦСПС від 27.07.1936р. містила 

набагато більший перелік робіт, які вважалися сезонними. Очевидно, що багато 

з них варто було б зберегти і в українському списку сезонних робіт. 

Варто нагадати, що термін «сезонні» походить від слова «сезон», яке по-

значає часовий період, частину року, найбільше придатну для яких-небудь робіт, 

занять, відпочинку тощо [6, с. 1302]. Тобто сезонні роботи є такими роботами, 

які можуть виконуватися виключно впродовж певного календарного періоду 

(пов’язаного з погодними умовами та особливостями пір року). Ця чітка харак-

теристика дозволяє виокремлювати сезонні роботи серед інших строкових видів 

робіт та забезпечувати їм відповідне правове регулювання. 

На жаль, вітчизняний законодавець, на сьогодні, чомусь відмовляється від 

використання терміну «сезонні роботи». Так, проект Трудового кодексу серед 

видів строкових робіт сезонні роботи не вказує. Натомість, Закон України «Про 

зайнятість населення» використовує поняття «громадські роботи та інші роботи 

тимчасового характеру», де очевидно, містяться і сезонні роботи. Тут зазна-

чається, що для додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної 

підтримки безробітних та інших категорій осіб, роботодавцями організовуються 

строком до шести місяців роботи, що носять тимчасовий характер. Для ор-

ганізації таких видів робіт тимчасового характеру не можуть бути використані 

постійні робочі місця та вакансії. З безробітними, які залучаються до виконання 

робіт тимчасового характеру, укладаються трудові договори на строк, що су-

марно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів [80]. 

З цієї статті не зрозуміло які види робіт можуть вважатися тимчасовими, 

які категорії осіб можуть залучатися до таких робіт і чи можуть такі роботи 

фінансуватися за рахунок бюджетних коштів та на яких умовах. Разом з тим, з 

опису та строків виконання таких робіт слідує що законодавець вочевидь мав на 

увазі сезонні роботи. Попередня редакція Закону «Про зайнятість населення» пе-

редбачала можливість працевлаштування безробітних на сезонних роботах з по-

дальшим поверненням до статусу безробітного і новим розрахунком допомоги 

по безробіттю. Чинна редакція не містить жодної згадки про сезонні роботи, 
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проте вказує на роботи тимчасового характеру, які за своїми характеристиками 

підпадають під ознаки сезонних.  

Видається, доречно було б повернутися до використання поняття сезонні 

роботи замість тимчасових і закріпити права та обов’язки сезонних працівників 

у проекті Трудового кодексу. А у Законі «Про зайнятість населення» необхідно 

прописати умови, способи залучення та фінансування на таких роботах за-

реєстрованих безробітних.  

Радянський указ про умови праці сезонних працівників надає можливість 

працівникові та роботодавцеві по завершенні сезону укласти трудовий договір 

на наступний сезон. Однак, чинним законодавством не передбачена відповідаль-

ність за відмову від виконання такої домовленості, не зрозуміло також коли ро-

ботодавець зобов’язаний повідомляти центральний орган виконавчої влади з пи-

тань забезпечення формування та реалізації державної політики з 

адміністрування єдиного внеску про наявність такого працівника.  

Оскільки трудова книжка весь цей час знаходиться у працівника та він 

може працювати у іншого роботодавця, то, очевидно, трудові відносини у цьому 

випадку не виникають з моменту підписання договору про майбутню роботу. 

Однак, трудове законодавство не містить поняття «попередній договір про ро-

боту». Тому, такий договір сьогодні є виключно декларацією. Проте, він міг би 

бути дієвою гарантією захисту прав сезонних працівників та забезпечував би ро-

ботодавцю сталість кваліфікованих кадрів на майбутні періоди. 

Видається, доречно було б закріпити у трудовому законодавстві поняття 

«попередній договір про сезонну роботу» та передбачити додаткові соціальні га-

рантії для працівників, якщо вони укладуть із роботодавцем по завершенні се-

зону договір про роботу на наступний сезон. До прикладу, таких працівників у 

випадку реєстрації безробітними, служба зайнятості зобов’язана була б скеро-

вувати на роботу до того роботодавця, з яким у працівника укладено попередній 

договір про сезонну роботу і пропонувала б підвищення кваліфікації в межах тих 

робіт, котрі працівник виконуватиме у роботодавця.  
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Також варто було б закріпити обов’язок роботодавця укласти трудовий до-

говір на основі попереднього у новому сезоні. У випадку відмови роботодавця 

допустити працівника до роботи на новий сезон, передбачити компенсацію в роз-

мірі потрійного середнього заробітку, який працівник міг би отримати пра-

цевлаштувавшись у роботодавця. Для захисту прав і інтересів працівника, дозво-

лити працівникові відмовитись від виконання попереднього договору якщо він 

укладає безстроковий трудовий договір. Зобов’язати сторони попереднього до-

говору при достроковому односторонньому розірванні трудових відносин на 

майбутній сезон, попереджати іншу сторону про відмову від договору не 

пізніше, як за місяць до початку робіт.  

Аналізуючи випадки укладення строкових трудових договорів з огляду на 

характер виконуваної роботи, не можна оминути увагою громадські роботи, про 

які йдеться у Законі України «Про зайнятість населення» [80].  

Вони визначаються як вид суспільно корисних оплачуваних робіт в інтере-

сах територіальної громади, що організовуються для додаткового стимулювання 

мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб 

і виконуються ними на добровільних засадах. Перелік таких робіт формується 

місцевими державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, се-

лищних, міських рад за наступними критеріями: 

1) мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути викори-

стані постійні робочі місця та вакансії; 

2) можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня; 

3) мають економічну, соціальну та екологічну користь для регіону; 

4) надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на ро-

боти, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної 

підготовки. 

Тривалість таких робіт не може перевищувати 180 календарних днів су-

марно протягом року для одного працівника. Для виконання громадських робіт 

укладаються строкові трудові договори і на працівників, які до них залучаються, 

поширюються державні соціальні гарантії, передбачені, зокрема, 
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законодавством про працю та зайнятість населення і загальнообов'язкове дер-

жавне соціальне страхування. Оплата праці таких осіб здійснюється за фактично 

виконану роботу в розмірі, що не може бути меншим, ніж мінімальний розмір 

заробітної плати, та відповідно до положень договору [80]. 

Зазвичай на громадські роботи працевлаштовують зареєстрованих без-

робітних. До них також можуть залучати працівників у разі втрати ними частини 

заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої 

законодавством тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням (скороченням) 

виробництва продукції без припинення основних трудових відносин.  

Особливістю громадських робіт є те, що вони фінансуються з державного 

і місцевих бюджетів різних рівнів і носять суспільно корисний характер. При 

чому, відповідно до Положення про організацію громадських робіт, відповідаль-

ність за цільове використання коштів, що спрямовуються на фінансування ор-

ганізації громадських робіт, покладається на сторони договору про організацію 

громадських робіт. А відповідальність за відповідність громадських робіт інте-

ресам територіальної громади та належність їх до суспільно корисних робіт по-

кладається на місцеві органи влади.  

Нова редакція положення про організацію громадських робіт звузила коло 

осіб, що можуть до них залучатися, до двох категорій суб’єктів – зареєстрованих 

безробітних та частково безробітних працівників. Раніше до громадських робіт 

могли залучатися також пенсіонери, студенти та інші категорії працездатного 

населення, які хотіли отримати додатковий заробіток. Видається, що звуження 

кола суб’єктів, які можуть залучатися до громадських робіт, обмежує можливість 

організації таких робіт відповідними радами та залучення до їхнього виконання 

усіх бажаючих. Було б доречно повернутися до попереднього варіанту переліку 

працівників, з якими можуть укладатися договори про громадські роботи і об-

межувати лише фінансування органами Служби зайнятості для певних категорій 

осіб.  

В окремих випадках характер виконуваної роботи зумовлює необхідність 

укладення трудового договору з так званими тимчасовими працівниками. Їхній 
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правовий статус також визначається ще радянським Указом Президії ВР СРСР 

«Про умови праці тимчасових робітників і службовців» від 24.09.1974 р. № 311-

IX [116]. 

Тимчасовими працівниками вважаються особи, прийняті на роботу на 

строк до двох місяців, а для заміщення тимчасово відсутніх працівників, за якими 

роботодавець зберігає місце роботи (посади), - до чотирьох місяців. 

Особливості укладення строкового договору з тимчасовими працівниками 

практично такі ж як і з сезонними [36]. Крім того, обставини, за якими працівни-

кові пропонується укласти тимчасовий договір повинні бути обґрунтовані робо-

тодавцем. І обов’язок довести, що характер роботи тимчасовий також покладено 

на роботодавця. У разі не доведення роботодавцем таких обставин необхідно 

вважати, що трудовий договір укладено на невизначений строк. 

Обсяг трудових прав та гарантій тимчасових працівників не відрізняється 

від працівників з безстроковим трудовим договором. Існують лише деякі відмін-

ності щодо оплати лікарняних листків для сезонних і тимчасових працівників. 

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, 

не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, таким працівникам 

надається не більш як за 75 календарних днів протягом календарного року [79].  

Разом з тим, законодавство дозволяє трансформувати такий договір у без-

строковий. За загальним правилом, строковий трудовий договір працівників 

буде вважатися продовженим на невизначений строк, якщо після закінчення його 

строку трудові відносини фактично тривали і жодна зі сторін не вимагала їх при-

пинення (ч. 1 ст. 39-1 КЗпП). Крім того, указом визначено додаткову підставу 

трансформації тимчасового договору в безстроковий. Так, трудовий договір з 

тимчасовими працівниками вважається продовженим на невизначений строк 

коли звільненого тимчасового працівника знову прийнято на роботу на те саме 

підприємство, в установу, організацію після перерви, яка не перевищує одного 

тижня, якщо при цьому строк його роботи до і після перерви загалом відповідно 

перевищує два або чотири місяці. В зазначених випадках працівники не вважа-

ються тимчасовими з дня першого укладення трудового договору [116]. 
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Аналізуючи правову природу строкових трудових договорів з тимчасо-

вими працівниками, необхідно звернути увагу на той факт, що переважна їх біль-

шість завдячує своїм існуванням не характеру виконуваної роботи (тобто стро-

ковістю трудової функції), а умовам виконуваної роботи.  

За визначенням Науково-практичного коментаря до Кодексу законів про 

працю, «умови виконуваної роботи» в контексті укладення строкових договорів 

є формулюванням, що визначає роботу, як постійну, але у зв’язку з конкретними 

умовами її виконання трудові відносини не можуть бути встановлені на невизна-

чений строк [32, с. 110]. Науковці пов’язують настання таких умов із необ-

хідністю замінити постійного працівника, який впродовж певного періоду не 

може виконувати свою роботу. Саме з цієї логіки тривалість роботи тимчасових 

працівників обмежується чотирма місяцями – строком впродовж якого робото-

давець зобов’язаний зберігати робоче місце за працівником, який є тимчасово 

непрацездатним (п. 5 ст. 40 Кодексу законів про працю України). Проте, ви-

дається, законодавець, обрав невідповідний термін для позначення тих чинників, 

які зумовлюють укладення строкових договорів в цьому випадку.  

«Умовами роботи» чи «умовами праці» зазвичай вважають сукупність усіх 

чинників, які впливають на особу у процесі праці незалежно від підстав виник-

нення трудових відносин і які характеризують оточення у якому здійснюється 

трудова діяльність [2, с. 204]. Натомість необхідність укладати строкові трудові 

договори на час відсутності працівника, зумовлюють не умови конкретної ро-

боти, яка буде виконуватися, а волевиявлення третіх осіб – постійних 

працівників, які з різних причин не можуть виконувати свою роботу. І саме з їх 

переважним правом на роботу та можливістю в будь-який час повернутися до 

виконання своїх трудових обов’язків пов’язується строковий характер трудових 

відносин тих працівників, які працюють замість постійних. 

Окрім, необхідності замінити тимчасово відсутнього працівника через хво-

робу, строкові трудові договори можуть укладатися у випадку перебування ос-

новного працівника у творчій відпустці, соціальній відпустці по догляду за ди-

тиною до трьох років, на час виконання працівником державних чи громадських 
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обов’язків чи у інших випадках, коли за працівником зберігається право повер-

нення на попередню роботу. І дуже важливо у заяві та наказі про прийом на ро-

боту чітко вказувати підставу з якої укладається строковий трудовий договір. 

Так, до прикладу, ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду ци-

вільних і кримінальних справ від 26 жовтня 2016 року у справі за позовом праців-

ника до ПАТ «Євраз Суха Балка» було встановлено, що суди правомірно відмо-

вили позивачці у поновленні на роботу. Вона працювала за тимчасовими дого-

ворами на час відсутності основних працівників на роботі. У своїй заяві про про-

довження строку договору, позивачка просила продовжити строк договору на 

час відпустки по вагітності та пологів основного працівника, по завершенні якої 

була звільнена з роботи у зв’язку із закінченням строку трудового договору. Її 

обґрунтування, про те що основна працівниця продовжила перебувати у 

відпустці не можуть бути взяті до уваги, оскільки це різні підстави виникнення 

строкових трудових відносин і укладаються різні за своїм змістом строкові тру-

дові договори [149]. 

Якщо звернутися до проекту Трудового кодексу України, то серед випадків 

встановлення строкових трудових відносин пов’язаних із заміщенням визначено 

дві самостійні підстави: 1) для заміщення тимчасово відсутнього працівника, за 

яким зберігається місце роботи (посада) та 2) для заміщення вільного робочого 

місця (вакантної посади), якщо за звільненим працівником відповідно до закону 

зберігається право повернення на попередню роботу (посаду) [119]. 

Отже, найбільш поширеними вважаються строкові договори про роботу на 

час відпустки по догляду за дитиною до трьох років основного працівника. Зако-

ном «Про відпустки» передбачено, що за бажанням жінки їй надається відпустка 

для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Ця відпустка може 

бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом 

чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка уси-

новила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихо-

вателів [72]. Відтак, подружжя самостійно вирішує, хто і в якій кількості вико-

ристає відпустку про догляду за дитиною. 
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Таким чином, працівник, який працює на час перебування основного 

працівника у соціальній відпустці не може передбачити чи спланувати як довго 

триватимуть його трудові відносини – місяць чи три роки. З одного боку, він 

може погодитися на трудовий договір, строк якого закінчується подією – вихо-

дом на роботу постійного працівника. Проте, з іншого боку, настання такої події 

залишає строкового працівника безробітним без можливості підшукати собі 

іншу роботу заздалегідь чи хоча б підготуватися до звільнення. У схожій ситуації 

опиняються працівники, які виконують роботу замість працівників, що перебу-

вають у творчій відпустці. Така відпустка надається до шести місяців макси-

мально, однак, працівник може швидше завершити свою наукову працю та при-

ступити до виконання обов’язків [93]. 

Попри те, що постійний працівник має повне право повернутися на роботу 

до завершення максимального терміну, на який надавалися такі відпустки, необ-

хідно передбачити певний комплекс гарантій, що дозволять захистити трудові 

права працівника, який виконував роботу за строковим договором. Видається, 

доцільно передбачити у трудовому законодавстві обов’язок основного праців-

ника, який достроково перериває надану йому відпустку, повідомляти про вихід 

на роботу не пізніше, ніж за два тижні до дати початку роботи. Таким чином, це 

дасть можливість працівникові, який працює за строковим договором, підшукати 

собі іншу роботу та підготуватися до майбутнього звільнення.  

Ще складніша ситуація виникає із працівниками, які укладають строковий 

трудовий договір на час виконання основним працівником державних обов’яз-

ків. Збереження попередньої роботи передбачено для працівників, які навча-

ються на суддю, обрані на виборні посади та мобілізовані на військову службу. 

У всіх цих випадках трудові відносини з працівниками припиняються, але на ва-

кантну посаду роботодавець приймає працівника за строковим договором. Три-

валість такого договору визначається подією – поверненням попереднього 

працівника на роботу. В кожному з цих випадків є свій термін збереження по-

сади, однак не завжди попередній працівник повертається після припинення ви-

конання державних обов’язків.  
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Тому, в багатьох випадках такі строкові договори мали б трансформува-

тися у безстрокові. Залишається з’ясувати лише з якого часу працівник вважати-

меться таким, що працює безстроково. Очевидно тут визначальним є волевияв-

лення попереднього працівника та інші обставини, що унеможливлюють повер-

нення його на роботу.  

Так, відповідно до статті 77 Закону України «Про судоустрій і статус суд-

дів», за кандидатом у судді зберігається основне місце роботи на період його 

навчання. Строк спеціальної підготовки в Національній школі суддів України за-

раховується до стажу професійної діяльності у сфері права [113] і триває два-

надцять місяців, відповідно до п. 1.2. Порядку проходження спеціальної підго-

товки кандидатів на посаду судді [61]. Таким чином, строковий договір з праців-

ником, який виконує трудові обов’язки замість кандидата в судді максимально 

може тривати один рік. Кандидат може достроково припинити своє навчання (за 

власним бажанням чи у зв’язку із відрахуванням), що дозволяє йому швидше по-

вернутися на своє попереднє місце праці. Однак, законом не визначено у який 

строк кандидат у судді зобов’язаний повернутися на роботу після завершення 

навчання. Тому, як видається, невихід його на роботу в перший робочий день 

після завершення навчання, можна вважати відмовою від продовження роботи 

за попередньою посадою. У таких випадках, строковий трудовий договір з 

працівником, який працював замість кандидата в судді, необхідно вважати без-

строковим. Роботодавець не вправі звільняти такого працівника через завер-

шення строку навчання попереднього працівника без відповідної заяви про по-

вернення на роботу. Однак, це тільки наше бачення варіанту вирішення про-

блеми. 

Якщо Законом «Про судоустрій і статус суддів» не визначено строк впро-

довж якого колишній працівник має повернутися на роботу, то Закон України 

«Про статус депутатів місцевих рад», дає можливість депутатові місцевої ради 

аж три місяці на роздуми – повертатися йому на попереднє місце праці чи ні. 

Тільки після завершення тримісячного строку, можна вважати, що строковий до-

говір працівника, який працював на посаді замість депутата, трансформувався у 
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безстроковий. В протилежному випадку, трудовий договір із строковим праців-

ником припиняється [110]. Враховуючи ту обставину, що період виконання де-

путатських повноважень може тривати п’ять років, а також те, що законодавець 

надає такому депутатові час на роздуми щодо повернення на роботу, доречно 

було б також зобов’язати його заздалегідь повідомити роботодавця про своє по-

вернення. Як видається, термін повідомлення має бути не меншим ніж два тижні, 

що дозволить строковому працівникові підшукати собі нову роботу. 

Серед усіх випадків укладення строкових договорів для заміщення 

працівників, які виконують державні обов’язки, найбільше питань виникає у 

зв’язку з тривалістю роботи замість мобілізованого працівника. 

Кодексом законів про працю визначено, що за працівниками, призваними 

на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського 

складу, військову службу за призовом під час мобілізації чи прийнятими на 

військову службу за контрактом під час дії особливого періоду зберігаються 

місце роботи, посада і середній заробіток за місцем їх роботи на час призову. 

Місце роботи зберігається на весь строк служби до закінчення особливого 

періоду або до дня фактичного звільнення. Роботодавець зобов’язаний зберегти 

посаду працівника також якщо він отримав поранення і перебуває на лікуванні 

(незалежно від строку лікування) або потрапив у полон чи визнаний безвісно від-

сутнім [21].  

Оскільки особливий період, що призвів до мобілізації в Україні, триває вже 

більше чотирьох років, велика кількість військових пропала безвісти чи потра-

пила у полон, строковий договір для заміщення мобілізованого працівника може 

бути досить тривалим, без чітко окресленого моменту його припинення. У 

зв’язку з цим, виникає необхідність закріпити законодавчо випадки, коли такий 

строковий трудовий договір переростає у безстроковий. До таких варто віднести 

випадки оголошення мобілізованого працівника померлим, отримання ним ін-

валідності, яка перешкоджає продовженню роботи, продовження контракту на 

військову службу на новий строк, нез’явлення демобілізованого працівника на 
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роботу, наступного дня після взяття його на військовий облік у районних (місь-

ких) військових комісаріатах.  

Також, бажано було б передбачити обов’язок роботодавця попередити 

строкового працівника про припинення трудового договору у зв’язку із повер-

ненням мобілізованого працівника не пізніше, ніж за два тижні до звільнення. 

В контексті аналізу трудових правовідносин працівників, з якими уклада-

ють строкові трудові договори на час відсутності основного працівника, необ-

хідно звернути увагу на правове регулювання  тимчасового заступництва. Його 

зміст визначено лише у роз'ясненні Державного комітету Ради Міністрів СРСР з 

питань праці та заробітної плати та Секретаріату ВЦРПС від 29 грудня 1965 року 

N 30/39 «Про порядок оплати тимчасового заступника». Зокрема, тимчасовим 

заступництвом вважається виконання службових обов'язків за посадою тимча-

сово відсутнього працівника, коли це викликано виробничою необхідністю. 

Тимчасове виконання обов'язків за посадою відсутнього працівника покла-

дається на іншого працівника наказом (розпорядженням) підприємства, установи 

чи організації [102]. Тут необхідно розрізняти штатне та позаштатне заступ-

ництво. Якщо до трудової функції працівника належить виконання обов’язків 

відсутнього керівника, таке заступництво вважається штатним. Тобто, за вико-

нання обов’язків керівника, працівнику не доплачують заробітну плату і його не 

переводять на посаду керівника. На відміну від штатного, позаштатне заступ-

ництво потребує згоди працівника, який має виконувати обов’язки відсутнього і 

за виконання додаткової роботи, заступник отримує доплату. 

У Проекті Трудового кодексу, який зареєстрований у Верховній Раді також 

не запропоновано чіткого регулювання залучення до роботи заступників. Так, 

частина перша статті 36 Проекту дозволяє роботодавцю покласти на заступника 

керівника виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника на весь час 

його відсутності без доплати за це, якщо інше не передбачено законодавством 

або трудовим договором. Загалом це повністю вкладається в логіку і зміст тру-

дового договору заступника та усталеної практики. Разом з тим, частиною дру-

гою зазначеної статті передбачено, якщо посада керівника стала вакантною, 
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тимчасове покладання на заступника обов’язків керівника допускається лише за 

його згодою з оплатою відповідно до посади керівника. Тобто в цьому випадку 

заступник буде переведений на посаду керівника за строковим догвором. 

Однак, у цій статті немає жодних гарантій для такого заступника, не вка-

зано скільки часу може тривати виконання обов’язків і за яких обставин воно 

припиняється, чи повертається тоді особа до виконання попередніх обов’язків у 

повному обсязі. У проекті також нічого немає з приводу ситуації, коли заступник 

відмовиться тимчасово виконувати обов’язки за вакантною посадою. Не перед-

бачено якої тривалості, з яким змістом і з ким тоді укладається договір про вико-

нання обов’язків. Без сумніву, усі питання мусять бути з’ясовані і строковий до-

говір у цьому випадку мав би бути належним чином врегульований у чинному 

законодавстві, особливо з огляду на те, що сьогодні поширена практика призна-

чення на вакантні посади, так званих, виконувачів обов’язків за строковими до-

говорами без чітко обумовленого терміну виконання роботи та інших гарантій. 

Ця правова конструкція практично не врегульована чинним українським 

законодавством, однак активно застосовується, особливо для заміщення посад 

державної служби чи у бюджетній сфері.  

Не рідко такі працівники, яких призначають виконувачами обов’язків, 

наприклад керівника підприємства, роками працюють на відповідній посаді не 

маючи жодних гарантій щодо строку виконання обов’язків та інших умов праці. 

В багатьох випадках таке виконання обов’язків навіть не записують до трудової 

книжки, оскільки помилково не вважають його переведенням. 

Міністерство юстиції України своїм роз’ясненням від 17.07.2014 р. N 108-

78-0-26-14/10.3 «Щодо правового регулювання призначення працівника вико-

нувачем обов'язків за вакантною посадою», застерегло від призначення 

працівників виконувачами обов'язків за вакантною посадою. Таке можливо лише 

за посадами, призначення на які здійснюється вищим органом управління [155]. 

І було б добре, якби при цьому було вказано обов’язок надати до вищого 

органу управління документи про призначення виконувача обов’язків на 

відповідну посаду в місячний строк (як це колись визначалося радянським 
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законодавством). А у випадку відхилення органом управління кандидатури, 

йому мала б бути запропонована інша робота.  

Проте гарантії, права та можливості працівника, який виконує роботу за 

таким призначенням практично не вирішені ні в чинному законодавстві, ні у про-

екті Трудового кодексу. Роз’яснення міністерства не можуть вважатися адекват-

ним правовим забезпеченням. Звичайно, кожен працівник вирішує самостійно, 

погоджуватись йому чи ні на таку роботу, однак дуже часто кандидатів на ва-

кантну посаду фактично зобов’язують якийсь час виконувати обов’язки в якості 

випробування. При цьому ні строк такого виконання, ні умови заміщення вакант-

ної посади виконувачем обов’язків у цьому договорі не обумовлюються і праців-

ник залишається незахищеним. 

З огляду на це, пропонуємо в проекті Трудового кодексу врегулювати по-

рядок виконання обов’язків за вакантною посадою, обмеживши таке виконання 

строками, необхідними для проведення конкурсу на таку посаду, але не більше, 

ніж один рік.  

Підсумовуючи, можна ствердити, що для вдосконалення правового регу-

лювання строкових трудових договорів, які укладаються у зв’язку із характером 

відповідної роботи, необхідно вдосконалити чинне трудове законодавство з 

огляду на ринкові вимоги та інтереси сторін трудових правовідносин. 

 

2.2. Законодавчі вимоги щодо встановлення трудових правовідносин 

на визначений термін 

 

Як вже зазначалося, укладення строкових трудових договір в Україні об-

межується випадками, що визначені окремими законодавчими актами. До пи-

тання про те, які ж саме «законодавчі» акти можуть визначати  сферу застосу-

вання строкових трудових договорів ми вже зверталися і дійшли висновку, що 

йдеться лише про закони України. Саме в такий спосіб слід, очевидно, тракту-

вати термін «законодавчі акти», про що свідчить практика внесення змін до де-

яких законів України, що використовується Верховною радою України [153].  
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Аналіз чинних законодавчих актів дозволяє зробити висновок, що таких 

законів, які передбачають укладення строкових трудових договорів існує не так 

багато. Переважна більшість з них стосується укладення контракту. 

Нагадаємо, що  Кодексом законів про працю контракт визначено, як особ-

ливу форму трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і 

відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забез-

печення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі 

дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін [21]. З усіх видів строко-

вих трудових договорів, контракт вважається найбільш обтяжливим для праців-

ника і найбільш зручним для роботодавця. Саме тому, сфера його застосування 

визначається виключно законами України.  

Проте законодавець в останні роки значно розширює випадки застосу-

вання контрактної форми трудових договорів, зокрема, завдяки ухваленню ряду 

нових законів або внесення змін до існуючих. Така практика зумовлена різними 

причинами, в тому числі і необхідністю посилити контроль та вимоги до вико-

нання трудових обов’язків працівниками бюджетної сфери і ринковими вимо-

гами щодо розширення умов трудових договорів керівників юридичних осіб і 

їхніх підрозділів. 

Відповідно до ст. 24 КЗпП контракт може бути укладений лише у пись-

мовій формі і підписаний роботодавцем та працівником у двох примірниках. 

Власне письмовий документ є гарантією досягнення згоди за усіма істотними 

умовами цього договору, оскільки вони можуть відрізнятися від стандартних 

умов трудових договорів і містити додаткові пільги, оплати і відповідальність 

сторін. 

Що стосується строку контракту, то за роз’ясненнями юридичного управ-

ління Міністерства соціальної політики України, контракт не обов'язково пови-

нен укладатися лише на визначений строк. Право його сторін – визначати чи не 

визначати у ньому конкретний термін. Це підтверджується Положенням про по-

рядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, за-

твердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.94 р. № 170, яке 
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не торкається питання строку, на який укладається контракт, залишаючи це по-

вністю на розсуд сторін трудового договору [143].  

Натомість, С. О. Сільченко вважає, що трудові відносини, які виникають 

на підставі контракту, мають виключно строковий характер, що унеможливлює 

його трансформацію в безстроковий трудовий договір. На переконання автора, 

він випливає з більш важливої ознаки контракту - індивідуалізації трудових пра-

вовідносин. Сторони самостійно мають визначати його зміст, в тому числі щодо 

строку чинності, а тому жодний інший суб’єкт не повинен мати права  встанов-

лювати мінімальну чи максимальну його тривалість. Контракт створює певну 

«адресність» його умов. Якщо сторони виконали прийняті зобов’язання, то 

працівник не вправі претендувати на подальший підвищений соціальний захист 

без відповідної згоди на це іншої сторони. Саме тому контракт і має бути стро-

ковим, тим більше, що це створює певну впорядкованість відносин сторін та уне-

можливить зміну його умов в односторонньому порядку [137, с. 12-13]. 

Загалом, можна погодитися з автором у тому, що саме строк для контракту 

є визначальною умовою і у цьому не важко переконатися, проаналізувавши По-

ложення про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у 

державній власності, при найманні на роботу, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від19.03.93 р. № 203 [82]. У ньому встановлено 

мінімальний і максимальний строк його дії – від одного до п'яти років.  

Оскільки, як вже зазначалося, контракт може містити додаткові зо-

бов’язання сторін, то роботодавець вправі вимагати від працівника його укла-

дання тільки в тому разі, якщо це визначено законом. Укладання контракту з 

будь-якими працівниками очевидно знижувало б рівень їхньої соціальної захи-

щеності та суперечило б вимогам Конвенції про припинення трудових відносин 

з ініціативи роботодавця від 22.06.82 р. № 158, ратифікованої Україною 04.02.94 

р. Порушення цих вимог відповідно до ст. 9 КЗпП може бути підставою для 

визнання недійсними умов праці за контрактом як таких, що погіршують стано-

вище працівника [21]. 
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Так, в Україні сьогодні контракт можна укладати з керівниками юридич-

них осіб усіх форм власності (закріплено Господарським кодексом України) [12]. 

Додатково порядок та умови укладення контрактів з керівниками державних і 

комунальних установ та підприємств визначено низкою спеціальних законів [45; 

100; 71; 98; 117]. Окрім керівників, контракти можуть укладатися з працівниками 

фермерських господарств [118], працівниками у спеціальних (вільних) еко-

номічних зонах [78], споживчих товариств, спілок та підпорядкованих їм 

підприємств [109], помічниками адвокатів [69], фахівцями в робочих групах 

комітетів Верховної Ради України [97], окремими працівниками залізничного 

транспорту [81], професійними творчими працівниками державних і комуналь-

них театрів [114] і закладів культури [98], працівниками у разі залучення їх до 

ліквідації радіаційних аварій та їх наслідків [95], тощо. Особливості змісту кон-

тракту у кожній з цих сфер визначаються сторонами за взаємним погодженням.  

В деяких випадках встановлення строкового характеру трудових відносин 

є виправданим, однак у багатьох сферах застосування контрактів навряд чи є 

обґрунтованим. Зокрема, працівники фермерських господарств, товарних бірж, 

у вільних економічних зонах і споживчих товариствах можуть виконувати доволі 

типові трудові функції, як от прибирання чи охорони, тому немає жодних 

логічних причин передбачати для них підвищену відповідальність і строковий 

характер трудових відносин. Тому можна сподіватися на те, що з ухваленням но-

вого Трудового кодексу, у проекті якого такий вид трудових договорів, як кон-

тракт, відсутній узагалі [119], правовий статус усіх цих працівників буде уніфіко-

вано та приведено до загальних стандартів. 

Щодо форм відбору претендентів з якими укладаються контракти чи стро-

кові договори, то як справедливо аргументує О. В. Данилюк, строковий трудовий 

договір (контракт) може укладатися за результатами обрання, конкурсу чи при-

значення.  

Так, серед елементів фактичного складу обрання на посаду необхідно 

виділяти: 1) акт обрання; 2) акт укладення трудового договору. Обидва елементи 

потрібно визначати в якості складних юридичних фактів, які між собою є 
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юридично рівними. Конкурсне заміщення вакантних посад є фактичним скла-

дом, елементами якого виступають: акт конкурсу і акт укладення трудового до-

говору. Накопичення даних елементів повинно відбуватися у визначеному по-

рядку. Акт конкурсу є складним юридичним фактом, який містить наступні еле-

менти: 1) подання претендентом заяви та інших документів на участь у конкурсі; 

2) рішення про допуск до конкурсу; 3) конкурсний відбір; 4) голосування, що 

оформляється протоколом про результати конкурсу. Акт конкурсу може мати 

місце за наявності таких фактів-умов: 1) наявність вакантної посади; 2) рішення 

про проведення конкурсу; 3) публікація у засобах масової інформації про прове-

дення конкурсу; 4) наявність або формування конкурсної комісії. Призначення 

на посаду слід розглядати в якості фактичного складу, елементами якого висту-

патимуть акт призначення та акт укладення трудового договору [13, с. 15-16]. 

Найбільш поширеними юридичними підставами для укладення контрактів, 

зокрема з керівниками, творчими працівниками державних та комунальних 

підприємств та установ і науково-педагогічними працівниками, є результати 

конкурсного добору. В основному за результатами конкурсу заміщаються по-

сади у сфері державної служби, суду, освіти, культури, охорони здоров’я, проку-

ратури та ін. У ст. 30 проекту Трудового кодексу однією з підстав на основі яких 

укладається трудовий договір також є результати конкурсу [119]. 

Конкурс став важливим елементом добору на роботу і важливою гарантією 

для працівника та застосовується у переважній більшості укладення строкових 

трудових договорів, сфера укладення яких визначена законодавством. Завдяки 

конкурсу, претенденти на посаду можуть краще презентувати свої ділові та 

професійні якості. Формалізація етапів конкурсу дозволяє уникнути 

суб’єктивізму в оцінюванні та забезпечити більшу об’єктивність і 

справедливість під час відбору конкурсантів. 

Однак, різні підходи до формування конкурсних комісій, способів 

здійснення конкурсного відбору та процедури оскарження результатів конкурсу, 

дозволяють констатувати наявність суттєвих недоліків у правовому регулюванні 

щодо укладення строкових трудових договорів за результатами конкурсу. 
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Так, стаття 21 Закону України «Про державну службу» проголошує, що 

вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина 

України на посаду державної служби за результатами конкурсу. Прийняття 

громадян України на посади державної служби без проведення конкурсу 

забороняється, крім випадків, передбачених цим Законом. Тобто, для державних 

службовців конкурс є основною підставою укладення строкового трудового 

договору.  

Однією з гарантій об’єктивності та публічності під час добору на державну 

службу слугує порядок формування конкурсних комісій та її персональний 

склад. Так, до роботи конкурсних комісій можуть залучатися державні 

службовці з інших державних органів, науковці та експерти у відповідній сфері, 

а також представник виборного органу первинної профспілкової організації (за 

наявності). 

Очевидно новелою у діяльності конкурсних комісії є участь у її складі 

громадських представників. Без сумніву, така практика є світовою і сприяє 

залученню ширшого кола громадськості до участі в управлінні державними 

справами та забезпечує більшу прозорість роботи конкурсної комісії. 

Право бути учасником конкурсної комісії отримують громадські 

представники, що пройшли певний відбір, який регламентовано Порядком 

обрання представників громадських об’єднань до складу конкурсних комісій з 

відбору осіб на зайняття посад державної служби для категорій «Б» та «В», 

затвердженим наказом № 76 Національного агентства з питань держслужби від 

12.04.2016 р. [87] та Порядком обрання представників громадських об’єднань, 

наукових установ, навчальних закладів та експертів до складу Комісії з питань 

вищого корпусу державної служби для категорії «А», затвердженим постановою 

КМУ № 314 від 20 квітня 2016 р. [86].  

Можна відмітити високі вимоги до претендентів, що бажають бути 

обраними до Комісії з питань вищого корпусу державної служби. Однак, варто 

звернути увагу і на деякі спірні пункти зазначеного Порядку. 
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Так, можливість подавати своїх претендентів надана лише тим навчальним 

закладам, які мають ліцензії на провадження освітньої діяльності за освітнім 

ступенем магістра, доктора філософії або доктора наук за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Управління та 

адміністрування». 

Проте, як на мене, можна було б розширити цей перелік за рахунок 

закладів, що здійснюють освітню діяльність у галузі управління і менеджменту 

та юриспруденції. Фахівці у цих галузях також мають необхідні навички для 

оцінювання кандидатів на посаду державної служби і їхні навики можуть бути 

також дуже корисними під час відбору службовців на вакантні посади. До того 

ж більша кількість закладів, що зможуть брати участь у делегуванні своїх 

представників безумовно лише покращить якість учасників комісії від 

навчальних закладів [35, с.73].  

Разом з тим, велике занепокоєння викликає спосіб рейтингового 

голосування за членів комісії від громадськості. За умовами Порядку, їх 

обирають члени оргкомітету, який формується наказом голови Нацдержслужби. 

Право проголосувати також надається спостерігачам, які є представниками 

міжнародних організацій, представництва яких діють в Україні, а також 

представниками іноземних дипломатичних установ в Україні. Так виглядає, що 

іноземні представники мають більше можливостей для відбору кандидатів, ніж 

представники вітчизняних громадських організацій та установ. 

Видається, що у такому формуванні оргкомітету, який має практично 

необмежені повноваження щодо комплектування Комісії представниками від 

громадськості, закладені великі корупційні ризики. Також неможливо 

відслідкувати об’єктивність голосування та забезпечити обрання дійсно 

найкращих представників. Суттєвим упущенням у регламентації роботи таких 

оргкомітетів є повна відсутність будь-якої відповідальності за умисне 

необ’єктивне голосування і вчинення інших дій, які можуть вплинути на 

результат формування комісії.  



 

90 
 

90 
Загалом, українське законодавство не передбачає жодної юридичної 

персональної відповідальності члена комісії за упереджене голосування, 

необ’єктивне оцінювання, змову, підписування протоколів за відсутності під час 

голосування тощо. У своїх рекомендаціях Нацдержслужба вважає результати 

голосування членами комісій їхнім суб’єктивним баченням щодо здібностей чи 

навичок претендента. Однак, напевне, не зовсім доречно формування державних 

органів давати на відкуп суб’єктивним уявленням окремих людей, які не несуть 

за це жодної відповідальності. 

Тому, незважаючи на всю складність доведення упередження і 

необ’єктивності, пропоную включити до усіх порядків про проведення конкурсів 

положення про персональну відповідальність членів комісій у випадку 

скасування результатів конкурсу через необ’єктивність та порушення 

процедури. 

Аналіз порядків про відбір до конкурсних комісій представників від 

громадськості, дозволяє стверджувати про недосконалість їхніх окремих норм, 

повну залежність кандидатів від волі представників державного органу, у якому 

створюється конкурсна комісія. Очевидно, що потрапити до лав такої комісії 

нелояльні представники громадських організацій чи ті, які критично 

висловлювалися про діяльність органу влади практично не мають шансів. Тому 

участь громадськості у конкурсних комісіях досить часто є формальною. Вона 

уявно легітимізує діяльність конкурсної комісії, створює враження публічності 

та прозорості у діяльності, хоча насправді, не виконує тих функцій, які мали б 

забезпечувати об’єктивність добору державних службовців [35, с.74]. 

Важливим елементом конкурсного добору є також спосіб оцінювання 

результатів. За умовами Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби, кожен етап конкурсу узагальнено оцінюється в нуль, один чи 

два бали. Вважаю, що така форма оцінювання є доволі маніпулятивна і не 

відображає реальної конкуренції знань та умінь претендентів. Значно прозоріше 

виглядало б пряме оцінювання – бал за кожну правильну відповідь чи сума балів 

усіх членів комісії за ситуативне завдання. У такому випадку оцінювання 
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дозволило б уникнути штучного підтягування слабших кандидатів до наступного 

етапу конкурсу і спростило б роботу конкурсної комісії. Аргументованість цього 

висновку доводить наявність судових справ в адміністративних судах щодо 

оскарження результатів конкурсів з посиланням на необґрунтовану різницю у 

оцінюванні тих чи інших питань [64; 65].  

Не можна схвально оцінити і спосіб оголошення про результати 

оцінювання під час конкурсу. Кандидати не мають можливості отримати 

відомості за які оцінки вони отримали за кожну навичку чи компетенції. Також 

для забезпечення чесного і професійного відбору, варто публікувати письмові 

завдання кандидатів та запис їхніх співбесід. Неможливість об’єктивно 

порівняти результати конкурентів створює враження упередженості та 

безпідставного суб’єктивізму під час проведення конкурсу.  

Проблема непрозорої діяльності конкурсної комісії та відсутності 

відповідальності членів конкурсних комісій призводить до відмови визнання 

результатів такого конкурсу суб’єктом призначення, який в підсумку 

зобов’язаний призначити переможців на посаду. Саме такий конфлікт відбувся 

під час обрання керівників у територіальні відомства ДБР, за наслідками якого 

керівник ДБР відмовився призначати двадцять сім переможців конкурсу через 

недоліки у його проведенні та знищенні відомостей поліграфа, що 

застосовувався під час відбору [141]. 

Без вирішення цих питань і адекватного їх унормування у чинному 

законодавстві, неможливо буде забезпечити якісні трудові відносини на 

державній службі та захистити права осіб на укладення строкового трудового 

договору за результатами конкурсу. 

Власне врахування усіх наведених зауважень є важливим також для 

покращення процедури конкурсного добору на посади керівників державних та 

комунальних підприємств і установ. Проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад керівників суб’єктів господарювання державного сектору 

економіки регламентується однойменним порядком, затвердженим Постановою 

Кабінету Міністрів України [107]. Пунктом третім зазначеного положення 
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визначено, що для проведення конкурсного відбору керівників підприємств, крім 

керівників особливо важливих для економіки підприємств, суб’єкт управління 

утворює постійно діючу комісію або комісії для конкурсного відбору керівників 

окремих підприємств. Склад комісії затверджується відповідним актом суб’єкта 

управління. Суб’єкт управління у разі прийняття рішення про залучення 

консультантів з відбору персоналу для проведення конкурсного відбору 

керівників підприємств на платній основі визначає джерела їх фінансування. У 

разі коли суб’єкт управління визначить, що оплата послуг консультантів 

здійснюється за рахунок коштів підприємства, він рекомендує підприємству 

здійснити оплату таких послуг.  

Таким чином, персональний склад конкурсної комісії повністю 

формується суб’єктом управління. Орган, який призначає керівника, не 

зобов’язаний залучати до складу конкурсної комісії представників профспілки 

підприємства чи трудового колективу. Їхню думку не обов’язково враховувати. 

Не передбачено також залучення і представників громадськості чи громадської 

наглядової ради. Не закріплено жодних вимог до консультантів і їх професійних 

компетенцій чи порядку їхнього відбору.  

Таким чином, регламентована процедура створення конкурсної комісії 

робить весь подальший процес конкурсу абсолютно залежним і керованим 

суб’єктом управління. За цих обставин взагалі немає змісту проводити 

бутафорний відбір, а простіше і дешевше надати суб’єкту управління на власний 

розсуд призначати керівника.  

Хоч Положення дозволяє бути присутніми на засіданні конкурсної комісії 

представникам засобів масової інформації, однак конкурсні пропозиції, які є 

основою для оцінювання комісії представляються на закритому засіданні. 

Комісія має право ухвалити рішення про допуск громадськості і ЗМІ до участі в 

засіданні під час заслуховування конкурсних пропозицій, однак лише за умови 

згоди всіх учасників конкурсного відбору, які подали пропозиції з управління 

підприємством. Навіть один учасник може заблокувати відкритість конкурсу. 

Крім того, у Положенні не передбачено яким чином відбиратимуться 
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представники громадськості та ЗМІ. Тому, виникають обґрунтовані сумніви у 

об’єктивності такого добору, навіть за формальної присутності представників 

громадських організацій. 

Ще менш уніфікованими є порядки проведення конкурсних відборів на 

посади керівників комунальних підприємств. Відповідно до Закону України 

«Про місцеве самоврядування», кожна місцева рада самостійно визначає 

процедуру і порядок формування конкурсної комісії. Кабінет Міністрів України 

визначив лише процедуру відбору на зайняття посади керівника державного, 

комунального закладу охорони здоров’я [88] та МОН затвердило Типове 

положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу 

загальної середньої освіти [92]. Тому, об’єктивність проведення конкурсу на 

місцевому рівні теж бажає кращого. Під час регламентації конкурсного добору 

виникають усі описані проблеми – керованість конкурсною комісією (яка 

складається з працівників органу призначення), непрозоре залучення 

громадськості, невизначеність змісту конкурсних завдань та суб’єктивне їх 

оцінювання. 

Ще одним видом строкових трудових відносин, які регламентуються зако-

ном – є трудові відносини працівників патронатної служби.  

Закон України «Про державну службу» хоч і не визначає поняття «патро-

натна служба», однак у статті 92, все ж окреслює коло посад, які до неї належать. 

Зокрема, такими є посади радників, помічників, уповноважених та прес-секре-

таря Президента України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради 

України, його Першого заступника та заступника, працівників патронатних 

служб Прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України, 

помічників-консультантів народних депутатів України, помічників та наукових 

консультантів суддів Конституційного Суду України, помічників суддів, а також 

посади патронатних служб в інших державних органах [75]. 

Працівник патронатної служби призначається на посаду на строк повнова-

жень особи, працівником патронатної служби якої він призначений. Таким чи-

ном, трудові відносини цих працівників завжди строкові і завершуються разом 
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із припиненням повноважень їхнього безпосереднього керівника. Законодав-

ством не визначено жодних вимог щодо освіти, віку, стажу роботи чи інших 

кваліфікацій, які виставляються до претендентів на зайняття посад патронатної 

служби, окрім помічника судді, правовий статус якого регламентовано Законом 

України Про судоустрій і статус суддів.  

Посадові обов’язки та повноваження працівників патронатної служби 

визначаються самостійно керівником, за поданням якого їх прийняли на роботу. 

Більше того, Закон України «Про державну службу» дозволяє звільнити достро-

ково працівника патронатної служби за ініціативою особи, працівником патро-

натної служби якої він призначений, або керівника патронатної служби. При 

чому, немає жодних посилань на перелік порушень, за які можна звільнити. 

Тому, вочевидь, необхідно застосовувати загальні підстави для звільнення за 

ініціативою роботодавця, визначені сороковою статтею Кодексу законів про 

працю. Проте, за Законом України Про державну службу, статті 39-1, 41-43-1, 

49-2 Кодексу законів про працю України на працівників патронатної служби не 

поширюються. Тобто, жодна з гарантій про збереження місця праці не може бути 

застосована до таких працівників.  

Як видається, правовий статус цієї категорії працівників не достатньо 

визначений. Законодавством не закріплено гарантії, що забезпечували б мож-

ливість працівників патронатних служб відстоювати своє право на збереження 

роботи. Це, очевидно, зумовлено особливістю їхньої роботи, яка полягає в 

тісному зв’язку із керівником і повну залежність від його волі. Тому, вартувало 

б чіткіше окреслити коло підстав з яких їхній трудовий договір міг би бути при-

пиненим та закріпити перелік компенсацій та гарантійних виплат, якщо ініціа-

тива про звільнення патронатного працівника не обґрунтована керівником. 

Як вже зазначалося, особливості патронатної служби в судах, органах та 

установах системи правосуддя визначаються законодавством про судоустрій і 

статус суддів. 

Відповідно до статті 157 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

кожний суддя має помічника (помічників), статус і умови діяльності якого (яких) 
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визначаються цим Законом та Положенням про помічника судді, затвердженим 

Радою суддів України. 

Цим законом також визначено вимоги до претендента на зайняття посади 

помічника судді.  Таким може бути громадянин України, який має вищу юри-

дичну освіту і вільно володіє державною мовою. Помічники суддів Верховного 

Суду повинні також мати стаж професійної діяльності у сфері права не менше 

трьох років. Жодних інших вимог до помічника судді законодавством не визна-

чено. Усі інші вимоги та кваліфікації визначаються суддею, оскільки вони само-

стійно здійснюють добір помічників. Помічник судді призначається на посаду та 

звільняється з посади керівником апарату відповідного суду за поданням судді. 

Також вони в основному підпорядковуються судді, якому допомагають. 

Їхні повноваження визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується 

керівником апарату суду за погодженням із зборами відповідного суду [83].  

Відповідно до Положення про помічника судді, затвердженого Рішенням 

Ради суддів України від 18.05.2018р. № 21, особа приймається на роботу поміч-

ником лише за поданням судді. При цьому вказане положення передбачає 

перевірку документів, поданих кандадатами на посаду помічника судді на 

відповідність встановленим законом вимогам (у тому числі на відповідність 

оригіналам документів) [83]. 

До певних новацій запропонованих у Положенні, можна віднести право 

судді чи керівника апарату суду залучати претендента на посаду до стажування 

з метою набуття ними практичного досвіду, перевірки професійного рівня і діло-

вих якостей цих осіб. Однак, ні у Законі, ні у Положенні не визначено строку 

такого стажування, умов його оплати і жодних інших гарантій для такого праців-

ника на час його стажування. Безумовно, така прогалина не може сприяти захи-

сту прав та інтересів вказаної категорії працівників. Зазначена можливість ство-

рює ситуацію, коли кандидати на посаду по декілька років стажуються в судах 

без жодних гарантій на працевлаштування, без запису до трудової книжки про 

таке стажування та без оплати за виконання покладених на них завдань.  
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Пропонуємо внести зміни до Положення про помічника судді, де закріпити 

строки стажування, гарантії захисту трудових прав під час такого стажування та 

гарантії оплати праці. 

У Положенні закріплено вичерпний перелік підстав, за яких претенденту 

на зайняття посади помічника судді може бути відмовлено у прийомі на роботу.  

Це, зокрема, недієздатність або обмежена дієздатність такого претендента, 

визнана у встановленому законом порядку, наявність судимості за умисний 

злочин, чи рішення про позбавлення права займати відповідні посади, не 

погашене адміністративне стягнення за корупційне правопорушення та 

наявність громадянства іншої держави [83].  

Таким чином, трудові відносини з помічниками суддів потребують вдос-

коналення правового регулювання, зокрема і щодо закріплення гарантій під час 

укладення ними трудових договорів та прийому на стажування. 

Окремо варто звернути увагу на укладення строкових трудових договорів 

у сфері вищої освіти та науки. Тут цікавим є з’ясування кола науково-педа-

гогічних працівників, з якими можна укладати строкові трудові договори (кон-

тракти). Так, новим Законом України «Про освіту» у статті першій визначено 

поняття викладацької діяльності, як такої, що спрямована на формування знань, 

інших компетентностей, світогляду, розвиток інтелектуальних і творчих здібно-

стей, емоційно-вольових та/або фізичних якостей здобувачів освіти (лекція, 

семінар, тренінг, курси, майстер-клас, вебінар тощо), та яка провадиться педа-

гогічним (науково-педагогічним) працівником, самозайнятою особою (крім осіб, 

яким така форма викладацької діяльності заборонена законом) або іншою фізич-

ною особою на основі відповідного трудового або цивільно-правового договору 

[100]. Таким чином, на відміну від старої редакції Закону про освіту, який був 

хвалений ще у 1991 році, де у ч 3 статті 54 йшла мова про те, педагогічні та нау-

ково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудо-

вого договору, в тому числі за контрактом, нова редакція взагалі не передбачає 

випадків укладення строкових трудових договорів.  
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Законом України «Про вищу освіту» у статті 53 визначено категорії 

працівників вищої школи. Зокрема, науково-педагогічними працівники вважа-

ються особи, які за основним місцем роботи у закладах вищої освіти провадять 

навчальну, методичну, наукову (науково-технічну, мистецьку) та організаційну 

діяльність. Педагогічні працівники - це особи, які за основним місцем роботи у 

закладах вищої освіти провадять навчальну, методичну та організаційну діяль-

ність. А науковими працівниками є особи, які за основним місцем роботи та 

відповідно до трудового договору (контракту) професійно здійснюють наукову, 

науково-технічну або науково-організаційну діяльність та мають відповідну 

кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання [71]. 

Таким чином, цитована стаття допускає укладення контракту лише з науковими 

працівниками. Педагогічні і науково-педагогічні займають свої посади на 

підставі безстрокових трудових договорів. 

Цим законом допускається лише два випадки укладення строкових трудо-

вих договорів (контрактів), а саме, у разі неможливості забезпечення освітнього 

процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади науково-педа-

гогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим договором до прове-

дення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році, а також 

для заміщення на період підвищення кваліфікації чи стажування з відривом від 

виробництва науково-педагогічного працівника [71]. За строковим трудовим до-

говором також обираються на посади керівники вищих навчальних закладів, 

керівники факультетів та кафедр, з якими відповідно укладаються контракти. 

При чому ці посади можуть обійматися однією й тією ж людиною не більше як 

два строки поспіль. 

Отже, можливість укладати строкові договори, в тому числі контракти, за-

конодавством про освіту дуже чітко окреслено працівниками керівної сфери та 

необхідністю тимчасово замінити відсутнього працівника. А тому існуюча у пе-

реважній більшості вищих навчальних закладів практика застосування строко-

вих трудових договорів для оформлення трудових відносин, як вже зазначалось, 

є незаконною та такою, що погіршує права працівника всупереч приписів ст. 9 
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Кодексу законів про працю. Усі укладені трудові договори у сфері вищої освіти 

з рядовими науково-педагогічними працівниками необхідно визнати безстроко-

вими. 

Цікавими є і особливості укладення строкових трудових договорів з нау-

ково-педагогічними працівниками. Так, порядок проведення конкурсу затвер-

джується кожним вищим навчальним закладом самостійно на основі Рекомен-

дацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад на-

уково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (кон-

трактів), які затверджені Міністерством освіти і науки [89]. 

Хоча, як видається, конкурсний відбір науково-педагогічних працівників, 

не може вважатися конкурсом в класичному його розумінні. Тут мова йде 

швидше про обрання. На переконання, О. В. Данилюк, поняття «конкурсу» 

визначено в якості спеціальної форми підбору працівників з метою прийняття на 

вакантні посади найкомпетентнішого з його учасників, керуючись критеріями, 

визначеними законодавством [13, с. 12]. Під час конкурсу передбачено вияв-

лення навиків та компетенцій кандидатів шляхом проведення іспитів і співбесід.  

Проте, під час добору на вакантні посади науково-практичних працівників, 

розглядаються виключно подані кандидатом документи. Конкурсна комісія 

лише здійснює їх збір та систематизацію. Обрання ж на посаду відбувається за 

рішенням вчених рад через таємне голосування. Очевидно оскаржити голосу-

вання з причин його необ’єктивності неможливо. Також неможливо апелювати 

до того, що, наприклад, вчена рада підтримала кандидата з меншим науковим 

доробком чи нижчим ступенем.  

Отже, під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників не проводиться оцінка ділових якостей працівника, немає іспитів чи 

якихось інших форм виявлення навичок претендента на посаду. Відбір 

здійснюється виключно за внутрішнім суб’єктивним уявленням про найкращого 

претендента на посаду члена вченої ради, який шляхом таємного голосування 

віддає свій голос тому чи іншому кандидатові. Видається, така практика не 
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сприяє якісному оновленню складу вищих навчальних закладів, є необґрунтова-

ною та неконкурентною і не може вважатися конкурсним добором.  

Підсумовуючи, можна ствердити, що сьогодні кількість сфер діяльності, у 

яких закони дозволяють залучення до праці на підставі строкового договору є 

невиправдано розширеними і потребують корегування. Можливість укладати 

строкові трудові договори необхідно залишити лише у сфері державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування і керівного складу державних та ко-

мунальних підприємств і установ. Разом з тим, для забезпечення гарантій пра-

цевлаштування та відбору найкращих претендентів, необхідно ґрунтовно коре-

гувати правила проведення конкурсного добору, порядок формування і 

відповідальності конкурсних комісій та залучення до їх складу незалежних пред-

ставників. 

 

2.3. Строкові трудові правовідносини як гарантія захисту вітчизня-

ного ринку праці 

 

Без сумніву, що строкові трудові правовідносини вигідні, насамперед, ро-

ботодавцям, однак є випадки, коли їх використовують з метою захисту інтересів 

українських працівників. Мова йде про законодавчі обмеження певним строком 

працевлаштування іноземних громадян в Україні. Норми, що ними регулюються 

трудові відносини іноземців в Україні є певною мірою, соціальною гарантією для 

українських громадян.  

Варто зазначити, що у зв’язку з розширенням Європейського Союзу, 

Україна стає своєрідною буферною зоною, яка стримує потік іммігрантів із країн 

Азії. Попит на працевлаштування іноземців у нашій країні посилює і масовий 

виїзд вітчизняних працівників на роботу закордон. Така ситуація робить приваб-

ливим працевлаштування іноземців, особливо із східних країн, як менш вибагли-

вих щодо оплати та умов праці. 

Однак, збільшення кількості іноземних працівників у нашій державі може 

призвести до зростання безробіття українських громадян і неможливості 
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повернення додому тих, які виїхали на тимчасові роботи. Тому норми про поря-

док працевлаштування іноземців в Україні мусять бути досить жорсткими. Через 

це не зовсім коректним видається твердження Г. О. Спіциної, про розширення 

можливостей використання праці іноземних працівників, що нібито характери-

зує економічний розвиток держави, а тому в Україні необхідно спростити проце-

дуру працевлаштування іноземців [140, с. 120-121]. Безперечно у провідних 

країнах світу трудові відносини з іноземцями є  доволі поширеними, але навіть 

попри брак там робочих рук, в країнах Європейського Союзу діють суттєві об-

меження для укладення трудових договорів з працівниками з країн не членів 

об’єднання. 

У переважній більшості країн ринок праці є захищеним від безконтроль-

ного працевлаштування іноземців. Такі заходи пояснюються необхідністю забез-

печити передусім роботою громадян своєї держави. Працевлаштовують інозем-

ців на підставі дозволів у Німеччині, Італії, Франції, Венесуелі, Угорщині, Швей-

царії, Ірані та інших країнах. Зокрема, у Швейцарії використання праці іноземця 

допускається якщо на внутрішньому ринку праці не можна знайти громадян, що 

бажають і можуть виконувати відповідну роботу. 

Для того, щоб визначити їх відсутність роботодавець повинен докласти 

всіх можливих зусиль до пошуку. Виняток з цього правила становлять мене-

джери та інші висококваліфіковані спеціалісти товариств, діяльність яких голов-

ним чином здійснюється на міжнародному рівні; керівники та висококваліфіко-

вані спеціалісти, участь яких необхідна для реалізації важливих наукових про-

ектів чи виконання особливих завдань. Регулювання кількості працівників-іно-

земців у Швейцарії, окрім вказаних обмежень, здійснюється ще й шляхом квоту-

вання кількості дозволів на роботу, що видаються кантонами та Конфедерацією 

[144, с. 208-209].  

В Італії іноземець може працевлаштуватися лише після того як отримає 

дозвіл на проживання з правом працювати у Квестора провінції. Однак він не 

зможе працювати на державній службі (якщо мова йде про функціональні по-

сади, що вимагають вищої освіти) [144, с. 193]. У Венесуелі до посад, які не 
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можуть займати іноземці належать керівники кадрових служб і майстри на 

підприємствах, а також капітани морських і повітряних суден. Крім того, з метою 

захисту національної робочої сили введено правила про максимальну кількість 

іноземців на підприємстві та про максимально допустиме перевищення за-

робітної плати іноземця порівняно із зарплатою місцевих працівників. Також, на 

підприємстві де працює більше 10 осіб 90 відсотків працівників повинні мати 

венесуельське громадянство. Така норма діє і в Перу, де на новоствореному 

підприємстві персонал на 80 відсотків формується із громадян Перу, а після 

трьох років функціонування такого підприємства, місцевих вже повинно бути не 

менше 90 відсотків [20, с. 346].  

В Україні правове регулювання праці іноземців визначається статтями 8 та 

8¹КЗпП України, Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства» [104], Законом України «Про зайнятість населення» [80] та Уго-

дою про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту тру-

дящих-мігрантів. Крім цього Урядом України та Урядами багатьох держав укла-

дені двосторонні угоди про трудову діяльність і соціальний захист громадян 

України та громадян відповідної держави, які працюють за межами кордонів 

своїх країн. Це, зокрема, угоди із Російською Федерацією, Республікою Мол-

дова, Республікою Вірменія, Республікою Білорусь, Литовською Республікою, 

Латвійською Республікою Польщею, Чеською Республікою, Словацькою Рес-

публікою та ін. Є відповідні правила також у Генеральній угоді між Кабінетом 

Міністрів України і Конфедерацією роботодавців України та профспілковими 

об’єднаннями України, а також у деяких інших нормативних актах [133, с. 117-

125].  

Загальна модель правового статусу іноземців отримала своє визначення у 

ст. 26 п. 1 Конституції нашої держави. Тут зокрема, передбачено, що іноземці та 

особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах кори-

стуються такими ж правами та свободами, а також несуть такі ж обов’язки, як і 

громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи 

міжнародними договорами України.  
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Необхідно наголосити, що серед науковців тривають дискусії, щодо трак-

тування самого поняття «іноземець» [10; 11; 25]. Зумовлені вони тим, що у Законі 

України «Про правовий статус іноземців» попередньої редакції такими вважа-

лися особи, які належать до громадянства іноземної держави і не є громадянами 

України та особи без громадянства, які не належать до громадянства будь-якої 

держави [104]. Проте новий Закон України «Про правовий статус іноземців та 

осіб без громадянства», що був ухвалений 22 вересня 2011 р., визнав іноземцями 

осіб, які не перебувають у громадянстві України і є громадянами (підданими) 

іншої держави або держав, а особою без громадянства – тих осіб, яких жодна 

держава відповідно до свого законодавства не вважає своїми громадянами [104]. 

Зрештою у Законі «Про зайнятість населення» визначаються права та обов’язки 

як іноземних громадян так і осіб без громадянства у сфері працевлаштування 

нарівні, а тому ми будемо з’ясовувати їхній правовий статус у сфері реалізації 

права на працю в Україні через поняття – «іноземці». 

З огляду на обсяг трудових прав усіх іноземців можна поділити на дві ка-

тегорії – тих, які постійно проживають в Україні і тих, які іммігрували в Україну 

для працевлаштування. Перші мають право працювати на підприємствах, уста-

новах, організаціях або займатися іншою трудовою діяльністю на підставах і в 

порядку, встановлених для громадян України. Тобто їхній правовий статус у тру-

дових відносинах прирівнюється до правового статусу громадян України. Іно-

земці, які іммігрували в Україну для роботи, можуть займатися трудовою діяль-

ністю відповідно до одержаного у встановленому порядку дозволу на пра-

цевлаштування виключно впродовж визначеного терміну.  

Разом з тим існують певні види діяльності та окремі посади, зайняття яких 

іноземцями не допускається. Так, наприклад, Законом України «Про державну 

службу» передбачено, що право на державну службу мають лише громадяни 

України. Закон України «Про нотаріат» встановлює, що нотаріусом може бути 

тільки громадянин України, а в Законі «Про карантин рослин» зазначено, що 

професійною діяльністю в галузі карантину рослин можуть займатися громадяни 

України, тощо [58, с. 144].  



 

103 
 

103 
Поза окресленими сферами, у яких громадянство є обов’язковою умовою 

для зайняття посади, робота іноземців, які отримали відповідні документи на 

працевлаштування не забороняється і не обмежується.  

Процедура отримання дозволів на працевлаштування до 2017 року регла-

ментувалася Порядком видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів 

на використання праці іноземців та осіб без громадянства [85]. З набранням чин-

ності новою редакцією Закону України «Про зайнятість населення», особливості 

працевлаштування в Україні іноземців визначаються лише цим законом. 

Із залученими до роботи в Україні іноземцями укладаються виключно 

строкові трудові договори (контракти) на період дії дозволу на працевлашту-

вання. У свою чергу сам дозвіл до 2013 року видавався лише на один рік із мож-

ливістю продовження, а для внутрішніх цесіонаріїв не більше, ніж на три роки. 

Також Порядком було передбачено, що дозвіл на працевлаштування може бути 

наданий іноземцеві лише за наявності однієї з таких підстав: 1) в країні (регіоні) 

відсутні працівники, які спроможні виконувати цей вид роботи; 2) є достатні 

обґрунтування для використання праці іноземних працівників.  

Чинний Закон про зайнятість населення повністю змінив концепцію пра-

цевлаштування іноземців в Україні. Так, тривалість перебування в Україні і 

строк дозволу на роботу повністю залежить від строку, зазначеного у проекті 

трудового договору з іноземцем чи договорі між суб’єктами господарювання, 

якщо іноземець в’їжджає на підставі такого договору. Разом з тим, Законом вста-

новлено максимальні строки, на які може видаватися дозвіл та відповідно укла-

датися трудовий договір. 

Зокрема, іноземні високооплачувані професіонали, засновники (учасники, 

чи контролери) юридичної особи, створеної в Україні, випускники університетів, 

що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до 

переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України, іноземні працівники твор-

чих професій, іноземні ІТ-професіонали, відряджені іноземні працівники змо-

жуть працювати з максимальним строком трудового договору три роки. Для ре-

шти категорій працівників строк дозволу на працевлаштування і відповідно 
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строк трудового договору не повинен перевищувати одного року. Лише термін 

перебування в Україні внутрішньокорпоративних цесіонаріїв не обмежується За-

коном та визначається самим роботодавцем. У цьому випадку дозвіл видається 

на строк чинності контракту. 

Внутрішньокорпоративним цесіонаріями вважаються фізичні особи, най-

няті заснованою на території країни-члена СОТ юридичною особою, що не є не-

прибутковою організацією, яка прагне тимчасового перебування з метою 

надання послуг в Україні через комерційну присутність свого роботодавця. 

Цесіонарієм також є фізична особа, що є партнером в юридичній особі (але не 

посідає контрольного пакету акцій) протягом щонайменше одного року, яка 

прагне тимчасового перебування з метою надання послуг відділенню, філії чи 

дочірньому підприємству цієї юридичної особи, котрі здійснюють подібну еко-

номічну діяльність на території України. Внутрішньокорпоративні цесіонарії 

поділяються на керівний персонал, менеджерів та спеціалістів. 

Преференції для цієї категорії працівників надані в рамках зобов’язань 

нашої країни взяти на себе при вступі до СОТ [120]. Додатком до Угоди про за-

снування СОТ є Генеральна угода про торгівлю послугами, якою передбачено 

створення повної інтеграції ринків робочої сили за умови звільнення громадян 

від вимог, що стосуються дозволів на проживання та працю.  

Внутрішньокорпоративних цесіонаріїв не можна вважати найманими 

працівниками у розумінні українського трудового законодавства. Так, залучення 

їх до праці відбувається на підставі рішення іноземного суб’єкта господа-

рювання про скерування для виконання певних обов’язків в Україну. Подібні 

правові підстави оформлення строкових трудових відносин в Україні закріплені 

також для відряджених працівників. Відповідно до Закону України «Про зай-

нятість населення», іноземними працівниками, що відряджаються є іноземці й 

особи без громадянства, скеровані іноземним роботодавцем в Україну для вико-

нання певного обсягу робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів), укладе-

них між українським і іноземним суб’єктами господарювання. Трудові договори 

укладаються з цесіонаріями та відрядженими працівниками відповідно до вимог 
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іноземного законодавства, вони не отримують заробітну плату в Україні та не 

сплачують податків до вітчизняного бюджету. Їхнє перебування у нашій державі 

обмежується, як вже зазначалося, строком дії договору між українським та іно-

земним суб’єктами господарювання, або терміном скерування для виконання 

обов’язків.  

Такий висновок узгоджується із ст. 54 Закону «Про міжнародне приватне 

право» де зазначено, що трудові відносини іноземців та осіб без громадянства, 

які працюють в Україні, не регулюються правом України у разі, якщо іноземці 

та особи без громадянства за межами України уклали з іноземними роботодав-

цями — фізичними чи юридичними особами трудові договори про виконання 

роботи в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України 

[99]. 

Тому, щонайменше нелогічними виглядають вимоги статей 42² і 428 Закону 

України «Про зайнятість населення» про обов’язкове надання для отримання 

дозволу на працевлаштування для усіх категорій іноземців копії проекту трудо-

вого договору (контракту) з іноземцем, умови якого повинні відповідати вимо-

гам чинного українського трудового законодавства. Видається, що у цьому 

випадку необхідно змінити формулювання наведених статей, де зазначити, що 

для отримання дозволу на працевлаштування для внутрішньо корпоративних 

цесіонаріїв та відряджених працівників не потрібно надавати проект трудового 

договору (контракту). 

Разом з тим, необхідно відзначити, що попри взяті Україною на себе зо-

бов’язання в рамках угоди про СОТ, варто запровадити чіткіші вимоги до проце-

дури залучення до роботи цесіонаріїв і відряджених працівників. За наявного 

правового регулювання не виключена ситуація, коли під виглядом цих категорій 

іноземців з окремих країн до нас буде скерована дешева робоча сила. Існує ризик, 

що ці працівники можуть отримати мінімальний пакет акцій і формально, як 

співвласники приїжджати в Україну для роботи за спрощеними умовами і на три-

валий строк. Відтак, українські працівники будуть незахищеними перед дешев-

шими конкурентами-іноземцями, які не обтяжені навіть платежами до бюджету. 
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За визначенням Закону України «Про зайнятість населення», серед особ-

ливих категорій іноземців, що претендують на роботу в Україні, першими є іно-

земні високооплачувані професіонали. Їхнє поняття сформульовано у пункті 8¹ 

статті 1 наведеного Закону, за яким це іноземці або особи без громадянства, за-

робітна плата яких становить не менше 50 мінімальних заробітних плат.  

Проте жодного критерію, за яким іноземні професіонали визначаються ви-

сокооплачуваними, не встановлено. А якщо проаналізувати наведене визначення 

у сукупності із четвертою частиною статті 42¹ Закону, де зазначено, що вимоги 

до мінімальної заробітної плати у проекті трудового договору не враховуються 

у разі отримання дозволу на застосування праці іноземних високооплачуваних 

професіоналів, то виглядає так, що означену заплату іноземець повинен отри-

мувати до в’їзду в Україну. Проте, яким чином він повинен довести її розмір не 

визначено. Також, це не зобов’язує українського роботодавця виплачувати залу-

ченому фахівцю аналогічну заробітну платню. Через те, виникають обґрунтовані 

побоювання, що під такою категорією «фахівців» у нашій державі можуть пра-

цевлаштовувати некваліфікованих працівників, формально надавши довідку про 

разову виплату винагороди, еквівалентної 50 мінімальним зарплатам в Україні. 

Відтак, пропонуємо відредагувати положення цитованої 42¹ статті та зазна-

чити у ній, що робота таких працівників в Україні впродовж трьох років можлива 

виключно за умови виплати заробітної плати на рівні не менше 50 мінімальних 

зарплат. Видається, що під час запровадження цього поняття, першочергово 

йшлося про залучення фахівців найвищої кваліфікації, з високою доданою 

вартістю. Тобто за строковим договором за на пільгових умовах можна буде за-

лучити топ-менеджера у будь-якій сфері. Тому, не зовсім зрозуміло чому зако-

нодавець в подальшому окремо виділяє ІТ-професіоналів і спрощує умови їхнь-

ого працевлаштування в Україні.  

Закон «Про зайнятість населення» до ІТ-професіоналів відносить іноземців 

або осіб без громадянства, що займають посади, пов’язані з розробленням та 

впровадженням результатів комп’ютерного програмування (операційної си-

стеми, комп’ютерних програм та їх компонентів, веб-сайтів, онлайн-сервісів) та 
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криптографічних засобів захисту інформації в юридичних особах, що провадять 

діяльність із комп’ютерного програмування як основний вид економічної діяль-

ності за Національним класифікатором видів економічної діяльності. Однак, вра-

ховуючи те, що вітчизняний ринок праці ІТ-фахівців стрімко росте і Україна за-

цікавлена у заповненні цього сектору економіки українськими фахівцями, ви-

дається, не доцільно спрощувати залучення до цієї галузі іноземних працівників. 

У цю галузь варто на довший строк зі спрощеними умовами залучати лише ви-

сококваліфікованих високооплачуваних менеджерів з метою розбудови україн-

ського ІТ-бізнесу та обміну досвідом. Тому, пропонуємо уніфікувати умови за-

лучення іноземних високооплачуваних професіоналів та ІТ-фахівців, зали-

шивши у чинному законодавстві можливість залучати за спрощеними умовами 

високооплачуваних фахівців у різних галузях.  

Аналізуючи строк на який може бути укладений трудовий договір з іно-

земцем, необхідно звернути увагу на те, що законодавець зняв усі обмеження 

щодо кількості продовжень строку дії дозволу на працевлаштування. У Законі 

України «Про зайнятість населення» визначено лише три підстави, з яких може 

бути відмовлено у продовженні дозволу на роботу. До таких належать не усу-

нення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або 

визнання територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що ре-

алізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, мо-

тивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим; подання заяви та 

документів для продовження дії дозволу з порушенням строку, визначеного За-

коном; відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або 

наявність відомостей припинення юридичної особи чи підприємницької діяль-

ності фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем. 

Якщо більшість підстав для відмови у продовженні дозволу на роботу є 

логічними, то наявність серед них такої підстави, як визнання мотивувального 

листа, поданого роботодавцем необґрунтованим, є щонайменше незрозумілою. 

У Законі Про зайнятість населення серед переліку необхідних для дозволу на 
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роботу документів не зазначено подання мотивувального листа. Не згадується 

про такий документ і у формі заяв для отримання роботодавцем дозволу, продо-

вження його дії та внесення змін до нього, які затверджені постановою Кабінетом 

Міністрів України № 858 [94]. Таким чином, на жаль, можна констатувати чер-

говий «ляп» законотворця у процесі регламентації трудових відносин іноземців 

в Україні. 

З огляду на наведене, виглядає, що умова про строк трудового договору 

може бути доволі невизначеною, бо немає змістовних обставин, за яких дозвіл 

на працевлаштування не можна продовжити. Тобто, якщо одного разу 

відповідний орган надав дозвіл на підставі поданих документів, то в подальшому 

відмовити у подовжені дозволу на роботу можна лише з формальних підстав. 

Тому, на практиці його можна продовжувати необмежену кількість разів, водно-

час продовжуючи строк дії трудового договору з іноземцем. Відтак, існують ри-

зики, що така гарантія як обмеження праці іноземця в Україні певним строком, 

може стати декларативною. Тому, пропонуємо обмежити загальну тривалість 

трудових відносин в Україні для іноземця терміном в десять років. Такий строк 

є достатньо тривалим, щоб забезпечити виконання усіх необхідних для українсь-

кого роботодавця завдань, що ставляться перед іноземцем і, разом з тим, не доз-

волить іноземцю повноцінно інтегруватися в українське суспільство та повністю 

замістити собою вітчизняних працівників. 

Окремо необхідно застерегти, що внаслідок внесення змін до Закону про 

зайнятість населення, національний ринок праці стає більш відкритим для залу-

чення некваліфікованої іноземної робочої сили, оскільки жодних вимог щодо 

підтвердження освіти чи кваліфікації іноземних працівників (окрім випускників 

університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах) законодавчі 

норми не містять. 

Окрім, розширення кола іноземних працівників, яких можна залучати до 

роботи в Україні на підставі дозволу про працевлаштування, законодавець роз-

ширив і коло осіб, яким дозвіл для працевлаштування не потрібний. До останніх, 

зокрема, належать іноземці, які постійно проживають в Україні; іноземці, які 
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набули статусу біженця відповідно до законодавства України або одержали 

дозвіл на імміграцію в Україну; іноземці, яких визнано особами, що потребують 

додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист в Україні; представ-

ники іноземного морського (річкового) флоту та авіакомпаній, які обслуговують 

такі компанії на території України; працівники закордонних засобів масової ін-

формації, акредитованих для роботи в Україні; спортсмени, які набули про-

фесійного статусу, артисти та працівники мистецтва для роботи в Україні за фа-

хом; працівники аварійно-рятувальних служб для виконання термінових робіт; 

працівники іноземних представництв, які зареєстровані на території України в 

установленому законодавством порядку; священнослужителі, які є іноземцями і 

тимчасово перебувають в Україні на запрошення релігійних організацій для про-

вадження канонічної діяльності лише у таких організаціях з офіційним погод-

женням з органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної 

релігійної організації; іноземці, які прибули в Україну для участі у реалізації про-

ектів міжнародної технічної допомоги; іноземці, які прибули в Україну для про-

вадження викладацької та/або наукової діяльності у вищих навчальних закладах 

на їх запрошення; іноземці у випадках, передбачених законами та міжнародними 

договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 

України. 

Відтак, трудові відносини цих категорій іноземців триватимуть впродовж 

законного терміну перебування в Україні, який зазначається у посвідці на про-

живання [94]. Що цікаво, визначальним у цьому випадку буде строк визначений 

у трудовому договорі між іноземцем та українським роботодавцем. Відповідно 

до Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне 

проживання та посвідки на тимчасове проживання для іноземців та осіб без гро-

мадянства, працевлаштування яких здійснюється без дозволу на працю, для 

оформлення посвідки на тимчасове проживання подається трудовий договір 

(контракт). З одного боку, відсутність додаткових обмежень на роботу цих іно-

земців в Україні відповідає міжнародним нормам та світовій практиці, проте з 

іншого, строк трудових відносин з цими особами може визначатися десятками 
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років. Як видається, з метою захисту вітчизняних працівників та уникнення мож-

ливих маніпуляцій, варто передбачити у Законі України «Про зайнятість грома-

дян» максимальний строк трудового договору, наприклад, не більше десяти 

років, впродовж якого іноземці можуть працювати без дозволу в Україні. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. У Трудовому кодексі варто закріпити наступні підстави укладення стро-

кового трудового договору: 1) у випадку, якщо відносини є строковими за харак-

тером виконуваної роботи чи умовами її виконання; 2) у випадку залучення до 

сезонних робіт; 3) для заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким 

зберігається місце роботи (посада); 4) для заміщення вільного робочого місця 

(вакантної посади), якщо за звільненим працівником відповідно до закону 

зберігається право повернення на попередню роботу (посаду); 5) з працівниками 

патронатної служби; 6) у випадках, визначених законами України; 7) за ініціати-

вою працівника. 

2. Необхідно закріпити поняття «сезонних робіт» у новому Трудовому ко-

дексі, визначити зміст трудового договору з сезонним працівниками та переба-

чити відповідні гарантії захисту їхніх трудових прав, а також передбачити у тру-

довому законодавстві можливість укладення попереднього договору про сезонну 

роботу, за порушення умов якого визначити підстави відповідальності сторін. 

3. У Законі України «Про зайнятість населення» потрібно передбачити 

умови, способи залучення та фінансування зареєстрованих безробітних у сезон-

них роботах та розширити перелік працівників, з якими можуть укладатися до-

говори про громадські роботи, що фінансуються за рахунок власних коштів ор-

ганів місцевого самоврядування. 

4. З метою забезпечення трудових прав працівника, який виконує роботу 

замість основного працівника, що перебуває у соціальній або творчій відпустці, 

зобов’язати основного працівника повідомляти не пізніше, як за два тижні про 

свій вихід на роботу. 
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5. Закріпити випадки трансформації строкових трудових договорів з 

працівниками, що заміщають працівників, які залучені до виконання державних 

обов’язків. Зокрема, вважати, що строковий договір трансформується у безстро-

ковий, якщо кандидат у судді відповідно до Закону України «Про судоустрій та 

статус суддів» не приступив до роботи на наступний робочий день після завер-

шення спеціальної підготовки, а також якщо депутат відповідно до Закону 

України «Про статус депутатів місцевих рад» не приступив до роботи по завер-

шенні трьох місяців після припинення його повноважень у місцевій раді. Також 

зобов’язати працівника-депутата повідомляти про повернення на роботу не 

пізніше ніж за два тижні до початку роботи. 

6. Передбачити у Трудовому кодексі, що строковий трудовий договір 

працівника, який виконує роботу замість мобілізованого працівника, трансфор-

мується у безстроковий у випадках оголошення мобілізованого працівника по-

мерлим, отримання ним інвалідності, яка перешкоджає продовженню роботи, 

продовження контракту на військову службу на новий строк, нез’явлення демо-

білізованого працівника на роботу, наступного дня після взяття його на військо-

вий облік у районних (міських) військових комісаріатах. Також, необхідно пе-

редбачити обов’язок роботодавця попередити строкового працівника про припи-

нення трудового договору у зв’язку із поверненням мобілізованого працівника 

не пізніше, ніж за два тижні до звільнення. 

7. Передбачити у Трудовому кодексі обмеження виконання обов’язків за 

вакантною посадою строками, необхідними для проведення конкурсу на таку по-

саду, але не більше, ніж один рік. 

8. Вважаємо розширення сфери застосування контрактів невиправданим. 

Пропонуємо у Трудовому кодексі уніфікувати та привести до загальних стан-

дартів правовий статус працівників, які сьогодні працюють за контрактом. 

9. З метою забезпечення прозорості та ефективності конкурсного добору 

на посади державної служби, варто розширити перелік вищих навчальних за-

кладів, котрі можуть делегувати до конкурсних комісій своїх представників за 

рахунок закладів, що здійснюють освітню діяльність у галузі управління і 
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менеджменту та юриспруденції. Фахівці у цих галузях також мають необхідні 

навички для оцінювання кандидатів на посаду державної служби і їхні навики 

можуть бути також дуже корисними під час відбору службовців на вакантні по-

сади. 

10. Необхідно законодавчо закріпити трудові гарантії для працівників па-

тронатної служби, зокрема, окреслити коло підстав, за яких їхній трудовий до-

говір може бути припиненим та закріпити перелік компенсаційних і гарантійних 

виплат, якщо ініціатива про звільнення патронатного працівника не обґрунто-

вана керівником. 

11. Для забезпечення прав та інтересів помічника судді, необхідно законо-

давчо регламентувати можливість його стажування на цій посаді та закріпити 

основні соціальні гарантії під час такого стажування. 

12. Існуюча у переважній більшості вищих навчальних закладів практика 

застосування строкових трудових договорів для оформлення трудових відносин 

з науково-педагогічними працівниками, що не займають керівних посад, є неза-

конною та такою, що погіршує права працівника всупереч приписів ст..9 Кодексу 

законів про працю. Усі укладені трудові договори у сфері вищої освіти з рядо-

вими науково-педагогічними працівниками необхідно визнати безстроковими. 

13. Обмеження права на роботу для іноземців строковістю їхніх трудових 

договорів, є гарантією захисту трудових прав вітчизняних працівників. 

14. Закріплене у Законі України «Про зайнятість населення» визначення 

«іноземні високооплачувані професіонали» необхідно конкретизувати, щоб та-

кими вважалися працівники, заробітна плата котрих становить не менше 50 

мінімальних зарплат впродовж усього часу їхньої роботи в Україні.  

15. Варто обмежити загальну тривалість трудових відносин в Україні для 

іноземців терміном в десять років, що дозволить захистити право громадян 

України на зайнятість у своїй державі. 
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РОЗДІЛ 3 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЙ ТРУДОВИХ ПРАВ 

ПРАЦІВНИКІВ У РАЗІ ЗМІНИ УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ТА 

ЙОГО ПРИПИНЕННЯ У ПРАВОВІДНОСИНАХ СТРОКОВОГО 

ХАРАКТЕРУ 

 

3.1. Зміна умов трудового договору у строкових правовідносинах 

 

Вступаючи у строкові трудові правовідносини є цілком справедливим 

розраховувати працівнику на дотримання та забезпечення обумовлених при 

укладенні трудового договору умов протягом усього строку існування цих 

правовідносин. Як вже зазначалося, за ступенем гарантій трудових прав 

працівників, будь-який з трудових договорів (безстроковий чи строковий) є 

рівнозначними. Трудовий договір є однією з найважливіших і найадекватніших 

форм регулювання трудових правовідносин, забезпечуючи всебічне врахування 

волі сторін на всіх етапах існування трудових правовідносин (виникнення, 

існування, зміни та припинення) [4, с. 91]. 

Навіть попри так звану «стабільність» трудових правовідносин і тоді, коли 

ці відносини строкові, у процесі їх існування можуть з’явитися обставини, 

враховуючи які сторони вправі або змушені змінити свою первісну волю. Ці 

обставини можуть бути як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Серед 

найбільш поширених виділяють: 1) втрату сторонами інтересу щодо певних 

умов трудового договору або до його реалізації загалом; 2) необхідність 

проведення змін в організації виробництва та праці або інші обставини, що теж 

пов’язані з потребами виробництва; 3) обставини, які вплинули на 

правосуб’єктність працівника (підвищення рівня професійної підготовки 

працівника; погіршення стану його здоров’я, тощо); 4) обставини, що стали 

наслідком визнання недійсними деяких умов трудового договору; 5) обставини 

надзвичайного характеру, що не залежать від волі сторін: стихійне лихо, 

виробнича аварія, епідемії; 6) інші обставини (наприклад, переїзд працівника на 
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постійне проживання в іншу місцевість або зміна юридичної адреси 

роботодавця, пов’язана із переїздом в іншу місцевість, тощо) [52, с. 123].  

Такі обставини у трудовому праві називають правозмінюючими 

юридичними фактами [52, с. 18]. Вони вносять корективи до змісту вже існуючих 

правовідносин, але самі трудові правовідносини від цього не перетворюються на 

якийсь інший вид правових відносин [59, с. 162-163]. Всі ці юридичні факти так 

чи інакше впливають на подальший характер трудових правовідносин, 

вимагаючи змінити умови трудового договору, який став підставою їх 

виникнення.  

Зміну умов трудового договору, науковці визначають як: будь-яку зміну 

(уточнення) тих чи інших елементів змісту трудового договору, що спрямована 

на доповнення, скасування істотних умов договору, яка зумовлена різними 

суб’єктивними та об’єктивними обставинами, що не припиняють дії трудового 

договору і відповідають вимогам дійсності договорів [46, с. 254-255]. Цей процес 

може бути направлений на: а) внесення певних уточнень (замін) щодо тієї чи 

іншої умови трудового договору; б) доповнення змісту трудового договору 

новою умовою; в) скасування будь-якої умови договору; г) декілька цілей 

(наприклад, скасувати умову та доповнити зміст іншою) – змішана зміна [52; с. 

123].  

Поряд із зміною умов трудового договору, яка зазвичай має форму 

переведення на іншу роботу, законодавець виділяє і інші, які впливають на зміст 

трудових правовідносин, а саме: переміщення на інше робоче місце, зміну 

істотних умов праці, трансформацію строкових трудових правовідносин у 

безстрокові. 

Тому, надалі приділимо увагу цим формам трансформації умов трудового 

договору та їх впливу на строкові трудові правовідносин, і на обсяг юридичних 

гарантій, встановлених для працівників, які перебувають у цих правовідносинах.  

Так, відповідно до диспозиції норми, яка міститься у ст. 32 КЗпП 

України, доручення працівникові роботи, яка не відповідає його 

спеціальності, кваліфікації чи посаді (трудовій функції – авт.), а також зміна 



 

115 
 

115 
інших (крім робочого місця) істотних умов трудового договору, якщо при 

цьому відсутні зміни в організації виробництва і праці визначається як 

переведення на іншу роботу, яке потребує згоди працівника [142, с. 221]. 

Зміна розташування місця роботи (в разі переміщення підприємства, установи, 

організації в інший населений пункт), також, вважається переведенням. 

В науці трудового права, переведення на іншу роботу трактується і у більш 

вузькому розумінні, а саме, як: зміна однієї з обов’язкових умов трудового 

договору – трудової функції чи місця роботи [54, с. 51; 157, с. 8]. Аналізуючи 

обидва підходи, Т. В. Парпан відзначає, що у «вузькому» розумінні переведення 

на іншу роботу можна розглядати як одну із складових поняття «зміна умов 

трудового договору». При «розширеному» ж трактуванні зміст понять 

«переведення на іншу роботу» та «зміна умов трудового договору» видається 

тотожнім [52, c. 124].  

На нашу думку, нині, при відсутності в КЗпП України прямих вказівок на 

порядок проведення зміни умов трудового договору та з огляду на зміст ст.32 

КЗпП України, «розширене» трактування поняття переведення на іншу роботу є 

більш прийнятним. 

Відмітимо, що автори проекту Трудового кодексу України розмежовують 

поняття «зміна умов трудового договору» та поняття «переведення на іншу 

роботу», розглядаючи останнє як підставу зміни умов трудового договору 

(ст. 61). Саме поняття «переведення на іншу роботу» у проекті Трудового 

кодексу України подано як доручення працівнику виконання роботи, що 

виходить за межі трудового договору і потребує згоди працівника, якщо інше не 

встановлено цим Кодексом. Тобто, можемо припустити, що йдеться про зміну 

лише трудової функції працівника. Однозначно ж стверджувати важко, адже 

поняття «робота, що виходить за межі трудового договору» може трактуватися 

як в «широкому» розумінні, так і у «вузькому».  

Відповідно до чинного трудового законодавства, в залежності від того чи 

зміна умов трудового договору є постійною або тимчасовою, розрізняють 

постійні та тимчасові переведення. Водночас ці види переведення за 
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територіальною ознакою можна поділити на: переведення на тому ж 

підприємстві, установі, організації (тобто, у того ж роботодавця); 

переведення до іншого роботодавця (або на виборну посаду); переведення в 

іншу місцевість. 

Гарантіями при переведенні на іншу роботу є: 1) воно відбудеться лише за 

його згоди (ст. 32 КЗпП); 2) робота, на яку його переводять не протипоказана 

йому за станом здоров’я; 3) переведення не відбудеться в період його 

тимчасової відсутності на роботі (хвороба, відпустка); 4) йому не 

встановлять строк випробування. Цей спектр юридичних гарантій належить 

як працівникам, які працюють за безстроковими трудовими договорами, так 

і тим, з якими укладено строковий трудовий договір, оскільки, як вже 

зазначалося, будь–який з трудових договорів (безстроковий чи строковий) за 

ступенем гарантій трудових прав працівників є рівнозначними [34, с.111]. 

Виходячи з предмету дослідження, звернемо увагу на гарантію щодо 

отримання згоди працівника на переведення на іншу роботу. Як вже зазначалося, 

які б зміни умов строкового трудового договору не відбувалися, сторони повинні 

досягти щодо цього питання згоди, необхідність якої гарантується ст. ст. 31-34 

КЗпП України. Проте, незважаючи на загальну заборону ст. 31 КЗпП України, 

роботодавцю все ж дозволяється тимчасово перевести на іншу роботу 

працівника без згоди останнього. Підставою такого переведення повинні бути 

екстраординарні (надзвичайні обставини), а саме: відвернення або ліквідація 

наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інші 

обставини, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні 

життєві умови людей (ч. 2 ст. 33 КЗпП України). Наведена норма узгоджується з 

встановленою Конституцією України забороною використання примусової і 

обов’язкової праці (ст. 43) [26] та нормами міжнародного законодавства. Для 

прикладу, Європейською конвенцію про захист прав людини та основних 

свобод, як виняток із заборони примушувати до примусової та обов’язкової праці 

визначена робота, яка проводиться в стані крайньої необхідності (ст. 4) [96]. Стан 

крайньої необхідності породжується небезпекою, яку можуть створити: дії сил 
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природи – повінь, пожежа, блискавка та інші лиха; фізіологічні процеси – голод, 

хвороба; напад тварин, дії людей [27, c. 66-67]. Як бачимо, за спрямованістю та 

змістом стан крайньої необхідності збігається із закріпленими в ст. 33 КЗпП 

надзвичайними обставинами.  

Працівнику, якого тимчасово переводять за таких екстраординарних 

обставин, гарантується наступне: 1) переведення не триватиме більше одного 

місяця. Але кількість таких переведень впродовж року не обмежується; 2) 

робота, яка доручається працівнику не може бути протипоказана йому за станом 

здоров'я; 3) оплата праці за виконану роботу буде не нижчою, ніж середній 

заробіток за попередньою роботою. Також, встановлена заборона щодо 

переведення у зазначених ч. 2. ст. 33 КЗпП випадках, вагітних жінок, жінок, які 

мають дитину з інвалідністю або дитину віком до шести років, а також осіб віком 

до вісімнадцяти років без їх згоди (ч. 3 ст. 33 КЗпП України).  

Якщо працівника, який працює за строковим трудовим договором 

переводять на іншу роботу для заміни тимчасово відсутнього працівника на 

період його відсутності, це не змінює строкового характеру його трудових 

правовідносин. Так само, не спричинятиме такий вплив і переведення з однієї 

посади, зайнятої за контрактом (строковим трудовим договором), на іншу, яку 

теж виконують на підставі контракту (строкового трудового договору).  

Аналізуючи передбачені чинним трудовим законодавством тимчасові 

переведення працівників, які перебувають у строкових трудових 

правовідносинах, необхідно наголосити на тому, що такі переведення мають 

закінчуватися строком трудового договору, адже вихід за межі цього строку 

змінить зміст договору і перетворить його у безстроковий. Винятком є 

переведення тимчасового працівника на сезонну роботу, якщо він із самого 

початку не приймався для виконання сезонної роботи як тимчасовий (для 

заміщення тимчасово непрацездатного працівника), оскільки при цьому, 

набуваючи нових специфічних рис, змінюється предмет трудового договору 

[136, с. 85]. 
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Загалом, можемо констатувати, що переведення на іншу роботу не 

впливають на характер існуючих правовідносин. Разом з тим, такий вплив може 

спричинити зміна умови про строк дії договору, якщо йдеться про переведення 

працівника, який працював за строковим трудовим договором на постійну 

роботу. Таке, переведення повинно бути проведено з дотриманням встановлених 

трудовим законодавством вимог [34, с.111]. 

Наступним правовим явищем, з яким пов’язують зміну умов трудового 

договору є переміщення працівника. Керуючись ч. 2 ст. 32 КЗпП України, 

переміщенням визнається зміна робочого місця всередині підприємства, 

пов’язана із організацією виробництва, яка не потребує згоди працівника. 

Право роботодавця переміщати працівника без його згоди на інше робоче місце 

слугує інструментом розподілу та ефективного використання працівників. При 

переміщенні трудова функція, яка обумовлена трудовим договором, не 

змінюється, а змінюється лише відповідне робоче місце працівника, 

конкретний структурний підрозділ (цех, відділ, дільниця), доручається 

робота на іншому механізмі або агрегаті. На відміну від переведення на іншу 

роботу, в результаті переміщення працівника зміст трудового договору не 

повинен змінюватися, оскільки на зміну умов трудового договору необхідна 

згода його сторін, а цього при переміщенні не вимагається.  

Незважаючи на нібито неістотність «переміщення», обумовлену, зокрема, 

відсутністю узгодження цього питання з працівником, існують гарантії, які 

роботодавець повинен забезпечити при його проведенні.  

По-перше, роботодавець не має права переміщати працівника на роботу, 

протипоказану йому за станом здоров'я.  

По-друге, переміщення повинно бути вмотивованим. КЗпП не містить 

щодо цього безпосередньої вказівки, але на це вказує судова практика, 

керуючись роз’ясненням Пленуму Верховного Суду України № 9 від 6 листопада 

1992 р., а саме: переміщення не може бути невмотивованим, не обумовленим 

інтересами виробництва [105]. 
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По-третє, роботодавець вправі змінити робоче місце працівника або 

доручити йому роботу на іншому механізмі чи агрегаті, скерувати його до іншого 

структурного підрозділу у тій же місцевості лише в межах трудової функції, 

обумовленої трудовим договором. 

Зауважимо, що іноді у трудовому договорі місце роботи працівника може 

бути визначено як структурний підрозділ за відповідною адресою. Відповідно, 

його зміна повинна була б розцінюватися як переведення і мала би бути 

проведена за згодою працівника. Проте, таке застереження в КЗпП відсутнє. 

Також, відмітимо, що зміна структурного підрозділу може істотно вплинути на 

відстань між роботою та місцем проживання працівника. З цього приводу, 

науковці застерігають: зміна робочого місця працівника, якщо це пов’язано із 

суттєвим збільшенням витрат часу на проїзд до нового робочого місця має 

ознаки переведення, а не переміщення [47, с. 12].  

Як позитивний момент на шляху удосконалення трудового законодавства 

можна назвати присвячену переміщенню окрему статтю проекту Трудового 

кодексу України, в якій зокрема йдеться про те, що якщо внаслідок переміщення 

змінюються умови транспортної доступності (наявність транспорту загального 

користування і звичайної для цієї місцевості витрати коштів і часу на проїзд 

(переміщення) від місця проживання до місця роботи), переміщення 

дозволяється лише за письмовою згодою працівника [119]. 

Досліджуючи переміщення працівників у строкових трудових відносинах, 

звернемо увагу, що існують певні особливості при визначенні робочого місця 

таких категорій працівників, як: водіїв автотранспорту, для яких воно 

встановлюється стосовно до виду чи типу транспортного засобу; аналогічно 

питання вирішується щодо машиністів тепловозів та електровозів, їхніх 

помічників [50, с. 53]. Для деяких категорій працівників умова про робоче місце 

є обов’язковою умовою трудового договору. Зокрема йдеться про працівників, 

які виконують роботу поза місцем знаходження роботодавця – на дому. Зазвичай 

роботодавці використовували працю надомників для виготовлення товарів 

широкого вжитку та надання окремих видів послуг, якщо за характером і 
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технологією виробництва це можливо в надомних умовах й економічно доцільно 

(для прикладу: праця редакторів, диспетчерів, дизайнерів, швачок). Нині 

надомна праця існує у двох основних організаційно-правових формах. Перша 

форма – переважно ручна праця невисокої кваліфікації з використанням 

найпростішого обладнання, що здобула назву «традиційна» надомна праця. 

Друга організаційна форма праці являє собою роботу висококваліфікованих 

фахівців, які для виконання функціональних обов’язків використовують сучасні 

інформаційні та телекомунікаційні технології (телеробота) [9; с. 171]. Цю форму 

трудової діяльності активно використовують програмісти, особи, які створюють 

об’єкти інтелектуальної власності, фахівці медіаринку, наприклад, у сфері 

реклами, інформаційних технологій, консалтингу тощо.  

Працівники, які виконують надомну роботу, у більшості випадків, 

перебувають у строкових трудових відносинах з роботодавцем. Не тривалий 

характер цих відносин пояснюється, зокрема тим, що виконання такої роботи має 

обмеження у часі та визначені рамки фінансової підтримки: науково-дослідна 

діяльність, інвестиційні проекти, будівництво господарським способом, концесії 

та інші заходи. 

Щодо робочого місця надомного працівника, то тут слід наголосити, що 

для «традиційного» надомника це може бути його квартира чи інші підходящі 

приміщення, які йому належать. Організація трудового процесу надомного 

працівника допускається лише для осіб, які мають належні житлово-побутові 

умови [84].  

Для «нового» надомного працівника (дистанційного працівника) робоче 

місце це теж не завжди власна квартира. Такий працівник виконує роботу поза 

виробничими чи адміністративними приміщеннями, офісом, відокремленими 

структурними підрозділами, стаціонарними робочими місцями, поза територією 

чи об’єктом, які прямо чи побічно знаходяться під контролем роботодавця [134, 

c. 245-248]. О. В. Демченко, вказує, що дистанційна праця характеризується 

відсутністю прив’язки до робочого місця і самостійною організацією умов праці 

та місця її виконання та, головне – використання мережі «Інтернет» [14, с. 139]. 
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Отже, виходячи з особливостей організації праці надомних працівників, 

можемо констатувати: 1) якщо місцем роботи вважати розташоване за 

відповідною адресою місце, де працівник безпосередньо виконуватиме свої 

трудові обов’язки (без прив’язки до роботодавця), то робоче місце такого 

працівника є одночасно місцем його роботи; 2) застосування роботодавцем щодо 

цієї категорії працівників такої форми організації праці як «переміщення на інше 

робоче місце», немає сенсу, оскільки не є прерогативою роботодавця у цих 

відносинах. Зміна робочого місця (місця роботи) надомного працівника залежить 

від його потреб та волі. А от для роботодавця така зміна має значення, оскільки 

щоб виконати свій обов’язок по забезпеченню належних, безпечних і здорових 

умов праці працівника, він повинен бути відповідно поінформований. 

Загалом, обсяг, встановлених гарантій трудових прав працівника, який 

перебуває у строкових трудових правовідносинах, при переміщенні на інше 

робоче місце залишається незмінним. Не змінюється в результаті переміщення і 

строковий характер трудових правовідносини. Воно не перетворює їх у 

безстрокові, і навпаки.  

Тепер щодо «зміни істотних умов праці».  

Згідно з ч. 3 ст. 32 КЗпП України у зв’язку зі змінами в організації 

виробництва та праці роботодавцю надано право змінювати істотні умови праці 

при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. До 

умов праці, які дозволяється змінювати роботодавцю у зв’язку із змінами в 

організації виробництва та праці, належать: системи та розміри оплати праці, 

пільги, режим роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, 

суміщення професій, розряди, найменування посад та інші. Про зміну істотних 

умов праці роботодавець зобов’язаний попередити працівника не пізніше ніж за 

2 місяці. 

Пленум Верховного Суду України у своїй постанові № 9 «Про практику 

розгляду судами трудових спорів» наводить приблизний перелік обставин, що 

можуть розглядатися як зміни в організації виробництва та праці. Це, зокрема: 

раціоналізація робочих місць, введення нових форм організації праці, у тому 
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числі перехід на бригадну форму організації праці, і навпаки, впровадження 

передових методів, технологій; запровадження на законодавчому рівні 

обов’язкового укладення контрактів з працівниками, тощо [105].  

Свого часу, О. І. Процевський, зміну умов праці назвав винятком із 

загального правила стосовно заборони односторонньої зміни умов договору, 

оскільки проведення таких змін умов праці не залежить ні від законодавця, ні від 

сторін трудового договору. При цьому автор наголошує, що саме тому право 

може бути закріплено у законодавстві лише у випадках, коли такі зміни 

викликані змінами в технології, організації виробництва і праці, скороченням 

обсягів робіт, що тягне за собою зміну чисельності працівників або характеру 

роботи, а саме реорганізацію, перепрофілювання підприємства тощо [122, с. 103-

104].  

З такою позицією автора не можемо погодитися в частині того, що зміна 

умов праці не залежить від сторін трудового договору, оскільки така зміна 

відбувається власне з ініціативи однієї з сторін трудових відносин – роботодавця. 

Це його право, яке він може реалізувати або ні. Щодо працівника, то незалежно 

від того, чи погоджується на зміну істотних умов праці працівник, чи ні вона 

відбувається. 

Якщо працівник не погоджується на зміну істотних умов праці, то його 

можна звільнити за пунктом 6 ст. 36 КЗпП України. У тих випадках, коли 

підстави для зміни істотних умов праці фактично існують, але працівник, який 

відмовився від продовження роботи, не був попереджений за два місяці про їх 

зміну або звільнений до закінчення цього терміну після попередження, суд 

відповідно змінює дату звільнення [105]. При припиненні трудового договору за 

пунктом 6 статті 36 КЗпП, роботодавець, згідно з ст. 44 КЗпП, зобов’язаний 

виплатити працівникові вихідну допомогу у розмірі не менше середнього 

місячного заробітку. 

Відмова працівника, який перебуває у строкових трудових 

правовідносинах, від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов 

праці, призведе до їх дострокового припинення, за умов, що строк трудового 
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договору спливає після дати, коли буде проведено зміни в організації та праці, 

які стали підставою для зміни істотних умов праці. У цьому випадку підставою 

звільнення буде не п. 2 ст. 36, а п. 6 цієї ж статті.  

Як вже зазначалося, запровадження на законодавчому рівні обов’язкового 

укладення контрактів з працівниками теж вважається зміною істотних умов 

праці. Серед законів, які дозволяють застосування контракту при прийнятті на 

роботу працівників, можна виділити, зокрема: Господарський кодекс (ст. 46); 

Кодекс Цивільного захисту (ст. ст. 48, 55); закони України «Про фізичну 

культуру і спорт» (ст. ст. 232, 233); «Про товарну біржу» (ст. 12); «Про споживчу 

кооперацію» (ст. 14); «Про фермерське господарство» (ст.27); «Про поштовий 

зв'язок» (ст. 16); «Про телекомунікації» (ст. 41); «Про культуру» (ст. 21); «Про 

театри і театральну справу» (ст. ст. 19, 20); «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» (ст. 24); «Про залізничний транспорт» (ст. 15); «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» (ст. 16). 

Запровадження контрактної підстави прийому на роботу може змінити 

умову про строк дії трудового договору, якщо до цього працівник працював за 

безстроковим трудовим договором. Поряд з цим, внесені до ст. 21 КЗпП України 

зміни щодо обмеження сфери застосування контракту лише законами, дали 

підставу для трансформації строкових трудових правовідносин у безстрокові. Це 

відбулося, коли на підставі зазначених змін Верховна Рада, Президент та Кабінет 

Міністрів України внесли відповідні зміни до затверджених ними нормативних 

актів з питань укладання контракту. У зв’язку з цим, строкові трудові договори 

та контракти, укладені раніше, стали вважатися перетвореними на безстрокові 

трудові договори, а їх припинення у зв'язку із закінченням строку (п. 2 ст. 36 

КЗпП України) – неправомірним. Прикладом цього є скасування абзацу 2 п. 13 

Положення про національний заклад (установу) України, затвердженого Указом 

№ 451, який передбачав, що трудові відносини з керівниками, науковими, 

творчими та іншими співробітниками національного закладу (установи) України 

встановлюються виключно на підставі контракту (договору) зі строком дії від 

одного до семи років [101]. 
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Також, з цього приводу можна згадати роз’яснення Конституційного Суду 

України щодо запровадження контрактної форми трудового договору стосовно 

керівників закладів охорони здоров’я України від 01.08.2013 р. № 22-14-17/1749, 

яким відзначено, що укладання трудових договорів у формі контракту є 

обов’язковим лише для осіб, які призначаються на посади керівників закладів 

охорони здоров’я після 1 січня 2012 року, і не поширюється на керівників цих 

закладів, призначених до цієї дати. Такий висновок Конституційного Суду 

України ґрунтується на нормі ч. 1 ст. 58 Конституції України, яка закріплює, що 

закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім 

випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Поряд 

з цим, у роз’ясненні вказується, що виходячи з положень ст. 9 КЗпП України 

умови договорів про працю, в тому числі й контрактів, які погіршують 

становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є 

недійсними. При цьому зазначено, що у Рішенні від 9 липня № 12-

рп/98 Конституційний Суд України виходив з того, що передбачений контрактом 

тимчасовий характер трудових відносин є однією з умов, які ускладнюють 

становище працівника (абзац другий пункту 5 мотивувальної частини). Таким 

чином, примушування працівника, який працює на умовах безстроковою 

трудового договору, до укладання контракту з обмеженим строком його дії є 

погіршенням його становища, що може стати підставою для визнання такого 

контракту недійсним. 

Отже, як вбачається з викладеного, у питаннях регулювання трудових 

правовідносин і досі чільне місце займає стереотип щодо безстрокового 

трудового договору, як визначального виду, який може забезпечити найманому 

працівнику максимум гарантій його трудових прав. А розширення сфери 

використання строкових трудових договорів привносить сумнів щодо 

забезпечення належного рівня гарантій трудових прав працівників. 

Ще на один аспект досліджуваного у цьому підрозділі питання хотілося б 

звернути увагу. А саме, на способи зміни умов трудового договору. 
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Раніше у зарубіжній практиці було два способи зміни умов трудового 

договору: 1) за угодою сторін, яка вважається укладенням нового трудового 

договору; 2) шляхом угоди, яка не припиняє дії трудового договору [29, c. 57]. 

Відповідно до норм вітчизняного трудового законодавства, зокрема ст. ст. 31 - 34 

КЗпП України, можемо констатувати застосування другого способу.  

Угода сторін трудового договору щодо внесення змін до нього повинна 

бути оформлена відповідним наказом. Підпис про те що працівник ознайомився 

з наказом, ще не означає, що він погоджується на такі зміни. Тому, вважаємо, 

варто підтримати пропозицію науковців-трудовиків, які наголошують на 

необхідності законодавчого закріплення вимоги: працівнику і роботодавцю, ще 

до видання наказу укладати у письмовій формі відповідну додаткову угоду до 

трудового договору [49, с. 163]. 

Зауважимо, що у проекті Трудового кодексу України передбачено два 

способи зміни умов трудового договору: шляхом укладення нового або внесення 

змін до раніше укладеного трудового договору (ч. 2. ст. 64). При цьому, 

укладення нового трудового договору може мати місце якщо строк тимчасового 

переведення на вільне робоче місце чи вакантну посаду, який не може 

перевищувати шести місяців, сплив, а з іншим працівником не укладено 

трудовий договір на невизначений строк. В такому випадку, працівник, 

тимчасово переведений на цю роботу (посаду), за його згодою вважається 

переведеним на невизначений строк з укладанням нового трудового договору 

(ст. 66 проекту ТК). 

Щодо таких запропонованих авторами проекту новел, хотілося б зробити 

деякі застереження. По-перше, внаслідок зміни умов трудового договору має 

відбуватися зміна його змісту, а не припинятися його дія. По-друге, перед тим як 

укласти новий трудовий договір необхідно розірвати попередній. Проте, ці 

моменти у проекті Трудового кодексу України залишилися поза увагою його 

авторів. 

 У підсумку, можемо стверджувати, що строковий характер трудових 

правовідносин не впливає на обсяг, встановлених законодавством гарантій 
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трудових прав найманих працівників при зміні умов трудового договору. Поряд 

з цим, нинішнє законодавче регулювання порядку проведення таких змін є 

доволі неоднозначним, що своєю чергою не дозволяє сторонам трудових 

відносин, у тому числі строкових, бути у питаннях про зміну умов трудового 

договору настільки ж вільними, як і при укладенні трудового договору. 

 

3.2. Припинення трудового договору укладеного на визначений термін на 

вимогу працівника 

 

Термін тривалості, що лежить в основі строкових трудових правовідносин 

цілком закономірно вважається основною підставою для їх припинення. Як 

слушно зауважив П. Д. Пилипенко, якими б тривалими не були правовідносини, 

що виникли на підставі відповідних юридичних фактів, неодмінно з’являються 

інші юридичні факти, що навіть з незалежних від волі учасників відповідних 

правовідносин обставин припиняють існуючі правові відносини [55, с. 15]. Такі 

юридичні факти називають – правоприпиняючими. За трудовим правом 

правоприпиняючі юридичні факти можуть бути як вольовими діями суб’єктів 

(сторін) трудових правовідносин, так і обставинами, що не залежні від волі їхніх 

учасників – це так звані юридичні факти – події [55, с. 20]. 

Л. В. Солодовник вказує на те, що припинення трудових правовідносин 

відбувається у два етапи: на першому діють юридичні факти, які безпосередньо 

призводять до припинення трудових відносин, на другому – факт припинення 

спричиняє правові наслідки організаційного характеру. Юридичні факти 

першого етапу відображають сутність цієї стадії динаміки правовідносин і 

можуть бути умовно поділені на групи в залежності від ознаки наявності чи 

відсутності волі сторін у їх припиненні. Кожна із сторін правовідносин 

зацікавлена у закріпленні дієвих гарантій їх правомірного припинення [139, с. 

13-14].  

Відзначимо, що у правничій літературі, сплив терміну трудових 

правовідносин працівника з роботодавцем, пов’язується із припиненням 
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трудового договору у всіх випадках, передбачених законодавством про працю 

[142, с. 226]. Правомірним, вважається припинення трудового договору, якщо 

будуть дотримані такі умови, як: 1) наявність законних підстав та 2) дотримання 

встановленого порядку звільнення з роботи [142, c. 227]. Законні підстави для 

припинення трудового договору – це відповідні юридичні факти, закріплені 

законодавчими актами, з настанням яких законодавець пов’язує припинення 

трудових правовідносин. Процедура дотримання порядку звільнення з роботи 

також пов’язана з настанням юридичних фактів. Деякі з них передують або 

супроводжують припинення трудового договору та є взаємопов’язані. Наведені 

умови правомірності припинення трудового договору відображають зміст 

конституційної гарантії – захисту від незаконного звільнення працівника з 

роботи.  

Загалом, спектр юридичних гарантій, які спрямовані на забезпечення та 

реалізацію особою своїх трудових прав на стадії припинення трудових 

правовідносин є доволі широким. У різний період їх з’ясовували такі науковці, 

як: С. М. Глазько, К. М. Гусов, І. В. Зуб, В. В. Жернаков, М. І. Іншин, С. М. 

Прилипко, П. Д. Пилипенко, Б. А. Римар, В. Г. Ротань, Л. Русаль, Я. В. Сімутіна, 

О. А. Ситницька, Б. С. Стичинський, Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишева та інші. 

Поряд з цим, комплексного дослідження спектру юридичних гарантій 

трудових прав працівників на стадії припинення власне строкових трудових 

правовідносин, не проводилось. Тому, беручи до уваги напрацювання науковців 

у цьому напрямку, вважаємо за потрібне з’ясувати чи впливатиме строковий 

характер трудових правовідносинах на обсяг юридичних гарантій трудових прав 

працівників, на етапі їх припинення. 

Для початку зазначимо, що важливою законодавчою гарантію існування 

трудових правовідносин, загалом, є збалансованість свободи сторін трудового 

договору. Одним з проявів такої свободи є право працівника та роботодавця 

самостійно вирішувати: припиняти чи змінювати трудові відносини в яких вони 

перебувають. На жаль, реалізація цього права в сучасних соціально-економічних 

умовах, особливо з огляду на вплив світової фінансово-економічної кризи та 
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тривалим процесом реформування вітчизняного трудового законодавства, не 

завжди відбувається належним чином.  

Так, на сьогодні юристи-практики фіксують численні випадки, коли 

працівника змушують писати заяву на звільнення за власним бажанням, щоб без 

особливих клопотів для себе позбутися «зайвого» працівника. При цьому, 

юристи погоджуються, що в такій ситуації працівнику дуже важко відстояти своє 

право на вільне волевиявлення щодо подальшого перебування у трудових 

правовідносинах. 

На проблему недотримання принципу свободи припинення трудового 

договору звернув увагу Світовий Банк, який у своїй аналітичній записці для 

Уряду України, зокрема, відзначив, що Україна є лише однією з двох країн* у 

регіоні Східної Європи та Центральної Азії, де зберігає свою чинність старий 

Кодекс законів про працю, прийнятий у 1971 році, хоча і з численними 

поправками. Крім того, надто суворе законодавство щодо забезпечення 

зайнятості сприяє невиконанню трудового законодавства. Для прикладу, в 

Україні дуже поширена практика, коли від прийнятих на роботу нових 

працівників вимагають заяву про звільнення за власним бажанням без 

зазначення дати як передумову найму. Це є прямим доказом того, що 

роботодавці активно шукають обхідних шляхів навколо суворих норм трудового 

законодавства за рахунок прав працівників [30, с. 2]. 

Частково допомогти у вирішення наведеної проблеми мали б зміни, 

внесені у 2018 році до Цивільного процесуального Кодексу України, якими 

передбачено, що у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи 

створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача 

(зокрема, звільнення, примушування до звільнення, притягнення до 

дисциплінарної відповідальності, зміна умов праці) у зв’язку з повідомленням 

ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» іншою особою обов’язок доказування правомірності 
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прийнятих при цьому рішень, вчинених дій покладається на відповідача (ч. 3 ст. 

81) [151].  

І хоча такі законодавчі зміни повинні були призупинити, до певної міри, 

порушення трудових прав працівників з боку роботодавців, проте, вони не в 

змозі усунути весь спектр проблем, пов’язаних із припиненням трудового 

договору, у тому числі на вимогу працівника. 

Як вже зазначалося, відповідно до КЗпП України усім без винятку 

працівникам надано право ініціювати припинення трудових правовідносин, 

незалежно який з ними укладено трудовий договір: строковий чи безстроковий. 

Ініціатива працівника є тим юридичним фактом-дією, яка виступає підставою 

припинення трудового договору. Здійснити своє волевиявлення працівник може 

шляхом подання підписаної ним заяви. Деякі науковці (зокрема, Л. М. Русаль) 

настоюють на тому, що заява працівником повинна бути подана особисто і 

пропонують доповнити КЗпП України відповідною нормою [129]. 

Не заперечуючи, в цілому, важливості особистого підпису працівника в 

заяві на звільнення, видається не доречним, в сучасних інноваційних умовах 

«заганяти» працівника в рамки – особистої подачі заяви. По-перше, іноді 

трапляються випадки, коли працівник не може, в силу певних обставин 

(поважних причин) з’явитися до роботодавця та вручити йому заяву особисто. 

По-друге, деякі категорії працівників можуть взагалі ніколи особисто не 

бачитись з роботодавцем, наприклад, дистанційні працівники. Для них цілком 

допустимо надіслати заяву будь-яким зручним способом, за допомогою сучасних 

засобів і видів телекомунікації. При цьому, заяву щодо припинення трудових 

правовідносин працівник може підписати своїм «електронним підписом», що 

прямо дозволено законодавством [77]. 

Як вже зазначалось, в питаннях звільнення працівника на його вимогу, 

важливим є добровільність волевиявлення такої вимоги. На практиці 

трапляються випадки, коли роботодавець або уповноважена ним посадова особа, 

незважаючи на те, що заява про звільнення повинна бути зареєстрована у 

відповідному журналі та зроблено відмітку про отримання (вхідний штамп із 
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датою отримання та підписом отримувача), відмовляє у її прийнятті та 

реєстрації. В такому випадку, заяву варто надіслати рекомендованим листом із 

повідомленням про вручення або цінним листом з описом вкладення та 

повідомленням про вручення. При цьому необхідно зберігати поштову 

квитанцію та листівку-повідомлення про вручення листа роботодавцю, яка має 

надійти згодом. В суді, це має стати доказом волевиявлення працівника. 

З цьому приводу, варто підтримати пропозицію авторів проекту Трудового 

кодексу України, які деталізували процедуру розірвання трудового договору на 

вимогу працівника, передбачивши такі для нього гарантії, як: 1) вказівка на 

обов’язковість реєстрації поданої працівником письмової заяви; 2) заборона 

відмовляти у прийнятті заяви про розірвання трудового договору через 

відсутність погодження її з будь-якими посадовими особами; 3) можливість 

надіслати заяву про розірвання трудового договору поштою [119]. 

Поряд з цим, зважаючи на зазначену практику, хотілося б запропонувати 

встановити заборону відмовляти у прийнятті заяви про розірвання трудового 

договору, в цілому, без вказівки на будь-які причини відмови. Ця норма, а також 

наведені положення проекту Трудового кодексу України, були б хорошою 

підказкою для працівника, як діяти в ситуації, коли роботодавець усіма шляхами 

намагається не прийняти від нього заяву на звільнення за власним бажанням. До 

того ж, це було б додатковою гарантією реалізації працівником права на свободу 

припинення трудових правовідносин. 

  На практиці, також, трапляються випадки, коли роботодавець навпаки 

змушує написати заяву на звільнення, нібито з ініціативи працівника, а працівник 

відмовляється це роботи. Практики, в таких випадках, рекомендують звернутися 

із відповідною заявою, наприклад, до: 

• первинної профспілкової організації, членом якої є працівник; 

• найближчої до місця проживання територіальної державної інспекції праці, 

яка здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про працю.  

 Якщо працівника все ж таки примусили написати заяву про звільнення за 

власним бажанням, за захистом трудових прав можна звернутися безпосередньо 
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до місцевого суду в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення 

або з дня видачі трудової книжки (ст. 233 КЗпП України). У разі пропуску строків 

звернення з поважних причин суд може поновити ці строки (ст. 234 КЗпП 

України) [21]. 

  Як вже зазначалося, важливою гарантією у випадку припинення трудового 

договору на вимогу працівника є дотримання порядку звільнення його з роботи. 

З цього приводу, відразу варто наголосити на тому, що законодавець встановив 

неоднакову процедуру розірвання безстрокового та строкового трудового 

договору. Так, ч. 1 ст. 38 КЗпП України передбачає, що працівник має право 

розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про 

це роботодавця письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про 

звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю 

продовжувати роботу з поважних причин, роботодавець повинен розірвати 

трудовий договір у строк, про який просить працівник. 

Припинення ж строкових трудових правовідносин на вимогу працівника 

відбувається за спеціальною процедурою, яка не передбачає попередження 

роботодавця за два тижні. Так, ст. 39 КЗпП України вказує, що строковий 

трудовий договір (пункти 2 і 3 ст.23) підлягає розірванню достроково на вимогу 

працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню 

роботи за договором, порушення роботодавцем трудового законодавства, 

колективного або трудового договору та у випадках, передбачених ч. 1 

ст. 38 КЗпП України. 

Отже, спеціальний порядок припинення строкових трудових 

правовідносин на вимогу працівника полягає у тому, що попереджати 

роботодавця про таке звільнення не потрібно, але розірвати договір працівник 

може лише маючи на це поважну причину, яка обов’язково повинна бути 

відображена у заяві про звільнення. Перелік таких причин знайшов своє 

закріплення в КЗпП. Наведені у ньому причини можна поділити на ті, які: а) не 

залежать від роботодавця та 2) які зумовлені винними діями роботодавця. В 
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заяві, яку подає працівник, повинно бути обов’язково вказано поважну причину, 

яка спонукала працівника на припинення трудових правовідносин. 

Та, навіть попри такий розгорнутий перелік підстав для припинення 

трудового договору, укладеного на визначений термін, усі вони стосуються лише 

ч. 1 ст. 23. Адже лише про пункти 2 і 3 цієї статті йдеться у ст. 39 КЗпП України. 

І вочевидь, її друга частина, яка також передбачає укладення строкових трудових 

договорів залишається поза правилами, які визначають припинення договору за 

ініціативою працівника.  

На недосконалість формулювання норми ст. 23 КЗпП України, вже 

наголошувалося у попередньому розділі, а що стосується посилання на неї у ст. 

39, то вважаємо, що редакція останньої виписана не зовсім коректно. Очевидно, 

з диспозиції цієї норми слід вилучити посилання на пункти 2 і 3 й тоді вона 

відповідатиме загальним вимогам юридичної техніки. 

Проводячи порівняльний аналіз трудового законодавства України та 

Польщі, В. Р. Шишлюк зробила висновок, що КЗпП України більш повно 

захищає права та інтереси працівника при розірванні трудового договору на його 

вимогу, ніж Кодекс Праці Польщі (далі – КП Польщі). Свій висновок, автор 

обґрунтувала тим, що КП Польщі не закріплює переліку поважних причин, за 

наявності яких роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про 

який просить працівник. Пунктом 3 § 1 ст. 30 КП Польщі передбачено лише, що 

трудовий договір припиняється за ініціативою працівника без попереднього 

повідомлення за наявності винних дій з боку роботодавця [152, с. 10].  

Нагадаємо, що в ст. 39 КЗпП України законодавець обмежується лише 

вказівкою на дві поважні причини: хворобу та інвалідність, які повинні 

«перешкоджати виконанню працівником роботи за договором». Поряд з цим, ч.1 

ст. 38 КЗпП України закріплює більш чисельний перелік поважних причин 

(зокрема, переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ 

до навчального закладу; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею 

чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю), які, як зазначається в 

наведеній статті, повинні «зумовлювати неможливість продовжувати роботу». 
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Наведені причини є тими, які не залежать від роботодавця, а їх перелік не є 

вичерпним, що своєю чергою є додатковою для працівника гарантією реалізації 

ним права на свободу припинення трудових правовідносин. Проте, зауважимо, 

що визнавати поважною будь-яку іншу причину є правом роботодавця. 

Виходячи із змісту ч. 1 ст. 38 та ст. 39 КЗпП України поважність кожної 

причини повинна бути обґрунтована на предмет того, що вона: унеможливлює 

продовжувати роботу або перешкоджає її виконанню. Доказами цього можуть 

слугувати відповідні документи, оформлені належним чином. Такими 

документами зокрема будуть вважатися: відповідний медичний висновок щодо 

неможливості продовжувати роботу, довідка з місця роботи чоловіка або 

дружини про переїзд на роботу в іншу місцевість, наказ про зарахування 

працівника до навчального закладу тощо.  

Якщо працівник має намір звільнитися з причин, які пов’язані із 

порушенням роботодавцем трудового законодавства, колективного або 

трудового договору, то у своїй заяві він має на це вказати, уточнивши, які саме 

порушення з боку роботодавця мали місце. Наприклад, працівнику було 

несвоєчасно або в неповному розмірі виплачено заробітну плату; переведено 

працівника на іншу посаду без його згоди; роботодавець не забезпечує належних, 

безпечних умов праці. За таких обставин роботодавці часто, різними шляхами, 

намагаються уникнути обов’язку дотримуватися встановленого порядку 

звільнення працівника з роботи. Зокрема, роботодавець може не вказати в наказі 

та в записі у трудову книжку дійсної причини звільнення з роботи, зробивши 

вказівку лише на номер статті, яка містить не одну підставу розірвання трудового 

договору. У цьому випадку, важливою гарантією для працівника виступає, 

закріплене законом право відстоювати свою позицію в суді, надавши відповідні 

докази. 

Отже можемо констатувати, що строкові трудові правовідносини можуть 

бути припинені на вимогу працівника лише з підстав, визначених законом та із 

дотриманням законодавчо встановленого порядку такого припинення.  
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  Судова практика тут до речі є доволі промовистою. Так, у квітні 2015 року 

К. звернувся до суду з позовом, у якому зазначав, що 09 квітня 2008 року між 

ним і Класичним приватним університетом (далі - роботодавець) укладено 

контракт, відповідно до якого він працював на різних посадах до часу звільнення. 

25 серпня 2009 року К. отримав третю групу інвалідності безстроково, 

відповідно до якої йому протипоказано важка фізична праця, психоемоційні 

навантаження, що підтверджено довідкою від 25 серпня 2009 року до акту огляду 

МСЕК.   

  У зв'язку із встановленням йому інвалідності, яка перешкоджає виконанню 

роботи за контрактом та порушенням роботодавцем трудового законодавства і 

його трудових прав 31 березня 2015 року К. подав заяву про розірвання 

строкового трудового договору (контракту) з 15 квітня 2015 року з підстав, 

передбачених ч. 1 ст. 39 КЗпП України. З 16 квітня 2015 року він не виходив на 

роботу, перебуваючи на лікарняному. Після завершення лікування до роботи 

також не приступив, оскільки вважав, що трудові відносини з ним вже 

припинено. Проте роботодавець залишив його заяву про звільнення без 

задоволення і розцінив його відсутність на роботі як прогул, звільнивши його на 

підставі п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП України .  

Рішенням Кіровського районного суду м. Кіровограда від 09 листопада 

2015 року звільнення К. з 18 травня 2015 року визнано незаконним та 

зобов’язано роботодавця змінити формулювання причин звільнення з п. 4 ч. 1 ст. 

40 КЗпП України на ч. 1 ст. 39 КЗпП України. 

Задовольняючи позов, суд першої інстанції виходив із того, що К. 

працював за контрактом, який є строковим трудовим договором, звільнення його 

на підставі п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП України є незаконним так, як він раніше подав 

обґрунтовану заяву про розірвання трудового договору з підстав, передбачених 

ст. 39 КЗпП України, і припинив виконання трудових обов'язків після вказаної 

ним у заяві дати. У зв'язку з тим, що К. не вимагає поновлення його на роботі, 

суд вважав можливим задовольнити його вимоги про зміну формулювання 

причин звільнення. 
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Згодом, суд апеляційної інстанції, змінюючи рішення суду першої 

інстанції в частині формулювання причин звільнення, виходив із того, що суд 

першої інстанції послався лише на статтю КЗпП України, яка передбачає 

відповідну підставу для звільнення позивача, але не змінив саме формулювання 

причин звільнення. 

Роботодавець, вважаючи, що суди неправильно застосували норми 

матеріального права та порушили норми процесуального права, подав касаційну 

скаргу. Ухвалою Колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

відмічено, що апеляційний суд, порушуючи приписи ст. ст. 212-214, 303 ЦПК 

України, не звернув уваги на те, що приписи ст. 39 КЗпП України передбачають 

декілька підстав звільнення: 1) хвороба або інвалідність, які перешкоджають 

виконанню роботи за договором; 2) порушення роботодавцем трудового 

законодавства, колективного або трудового договору; 3) якщо працівник 

відповідно до ст. 38 КЗпП України має право на звільнення у визначений ним 

строк до закінчення двотижневого строку після попередження про звільнення у 

зв’язку з неможливістю продовжувати роботу. Змінюючи ж формулювання 

причин звільнення на ст. 39 КЗпП України з ініціативи працівника, апеляційний 

суд не зазначив, з якої саме підстави звільнено працівника та наявність таких 

обставин не дослідив. На цій підставі касаційну скаргу було задоволено частково 

та справу направлено на новий розгляд до суду апеляційної інстанції [148]. 

Як бачимо, суд останньої інстанції наполягав на більш чіткому визначенні 

підстави звільнення, оскільки ст. 39 КЗпП України передбачає не одну, а три 

таких підстави. 

  Важливість розмежування таких підстав пояснюється тим, що порядок 

припинення строкового трудового договору за кожною з них є різним, а 

дотримання цього порядку, як вже наголошувалося, є однією з умов та, водночас, 

гарантій правомірності припинення договору. Так, зокрема, звільнення з причин, 

які залежать від роботодавця (йдеться про порушення роботодавцем трудового 

законодавства, колективного або трудового договору) відбувається з 
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проведенням виплат, встановлених ст. 44 КЗпП України, а саме: виплата 

вихідної допомоги у розмірі, передбаченому колективним договором, але не 

менше тримісячного середнього заробітку. 

  Цікаво відмітити, що аналіз практики колективно договірного 

регулювання щодо встановлення розміру зазначеної вихідної допомоги, показав, 

що у колективних договорах часто не визначають її конкретний розмір, а 

констатують лише законодавчу можливість розірвання трудового договору з 

підстави, яка передбачає виплату вихідної допомоги у вказаному розмірі [23]. У 

багатьох інших колективних договорах взагалі не йдеться про підстави для 

виплати вихідної допомоги та про обов’язок роботодавця її виплачувати [22; 

160]. 

До загальних (обов’язкових) виплат, які повинні бути виплачені 

працівнику під час звільнення належить виплата розрахунку, який складається з: 

1) виплати заборгованості по заробітній платі; 2) грошової компенсації за 

невикористану відпустку. Проведення таких виплат є обов’язком роботодавця 

(ст. 47 КЗпП України [21]; частина 1 та 2 ст. 24 Закону України «Про відпустки» 

[72]) та водночас гарантією для працівника. 

Також, працівнику в разі невиплати з вини роботодавця належних йому 

сум у визначені законом строки (ст. 116 КЗпП України), при відсутності спору 

про їх розмір, гарантується виплата йому роботодавцем середнього заробітку за 

весь час затримки по день фактичного розрахунку (ч.1 ст.117 КЗпП України). 

Якщо ж виникає спір щодо розміру належних звільненому працівникові сум, то 

їх виплата та розмір залежатиме від того на користь кого (працівника чи 

роботодавця) буде вирішено спір (ч. 2 ст. 117 КЗпП України). 

До виплат, які працівник вправі вимагати від роботодавця у разі 

порушення останнім законних прав працівника, належать суми відшкодування 

моральної шкоди (ст. 237-1 КЗпП України). Моральною шкодою вважаються 

втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань або 

інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними 

діями чи бездіяльністю інших осіб [112]. Підставою таких виплат є 
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підтверджений належним чином факт моральних страждань, втрати нормальних 

життєвих зв'язків, які вимагають від нього додаткових зусиль для організації 

свого життя. Відповідно, відсутність доказів, що підтверджують цей факт, стає 

підставою у відмові позивачу (працівнику) у задоволенні позову про 

відшкодування моральної шкоди. Так, наприклад, рішенням Шевченківського 

районного суду м. Києва від 18.02.2014 р. у справі № 761/2596/14-ц суд, 

задовольнивши інші вимоги позивача, відмовив у відшкодуванні моральної 

шкоди, обґрунтувавши це тим, що в ході розгляду справи не знайшло свого 

підтвердження заподіяння моральної шкоди, бо доказів цьому не надано і вони 

відсутні в справі. Крім того, як зазначив суд, сама по собі констатація факту про 

нанесення моральної шкоди позивачу не може бути беззаперечною підставою 

для її відшкодування без доведеності її заподіяння та наявного причинного 

зв'язку між діями роботодавця та наслідками [126]. 

В іншій ситуації, за наявності доказів, суди, в основному, задовольняють 

такі позови, але суттєво зменшують розмір відшкодування, порівняно з тим, 

якого вимагає позивач. Зокрема, рішенням того ж Шевченківського районного 

суду м. Києва від 18.12.2013 р. у справі № 761/28621/13-ц було задоволено 

вимогу позивача про стягнення заробітної плати та відшкодування моральної 

шкоди, адже внаслідок порушення законних трудових прав працівника позивач 

обґрунтував спричинення йому такої шкоди. А суд, виходячи з вимог розумності 

та справедливості, оцінюючи докази, надані позивачем, прийняв рішення про 

стягнення з роботодавця компенсації моральної шкоди на користь потерпілого 

працівника в повному обсязі. Отже, виконання вимог ст. 60 ЦПК України щодо 

обов'язку доказування та подання доказів є однією із запорук позитивного 

вирішення справи судом на користь позивача [127]. 

Ще однією загальною гарантією, яка спрямована на забезпечення 

дотримання порядку звільнення працівника з роботи є законодавчо закріплений 

обов’язок роботодавця, видати працівникові належно оформлену трудову 

книжку. У разі затримки видачі трудової книжки з вини роботодавця 
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працівникові має бути виплачено середній заробіток за весь час вимушеного 

прогулу (ст. 235 КЗпП України). 

Гарантія щодо належного оформлення та видачі трудової книжки 

належить до загальних гарантій, які стосуються дотримання встановлених 

правил юридичного оформлення припинення трудового договору. Поряд з цією 

гарантією важливе місце відводиться наказу (розпорядженню) роботодавця про 

звільнення працівника з роботи. Цей документ повинен обов’язково містити 

вказівку на підставу припинення трудового договору згідно з чинним 

законодавством та з посиланням на відповідну статтю чи пункт закону. Також в 

наказі або розпорядженні роботодавця обов’язково повинен бути зазначений 

день звільнення працівника з роботи [142, c. 264-265]. 

Належне оформлення припиненого трудового договору гарантує 

законність його припинення, що своєю чергою створює гарантію охорони прав 

суб'єктів індивідуальних трудових правовідносин [128].  

  Досліджуючи юридичні гарантії працівників, які перебувають у строкових 

трудових правовідносинах на етапі їх припинення, звернемо увагу на те, що при 

звільненні на підставі ч. 1 ст. 38 КЗпП України (йдеться про розірвання 

безстрокового трудового договору) працівнику гарантується, що по закінченні 

двотижневого строку попередження про звільнення, якщо працівник не залишає 

роботи і не вимагає розірвання трудового договору, роботодавець не вправі 

звільнити його відповідно до раніше поданої заяви, а працівник може відкликати 

заяву про звільнення. Але, працівник позбавляється права відкликати свою заяву 

про звільнення у випадку, коли роботодавець запросив на його місце іншого 

працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в 

укладенні трудового договору (наприклад, працівника було запрошено в порядку 

переведення з іншого підприємства). 

  У випадку ж розірвання строкового трудового договору на вимогу 

працівника, такої гарантії не передбачено. Це можна пояснити тим, що ця 

підстава звільнення (ст. 39 КЗпП) не встановлює двотижневого терміну 

попередження роботодавця працівником про намір припинити трудові 
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правовідносини. А отже, працівнику, який перебуває у строкових трудових 

правовідносинах не гарантується можливість відкликання своєї заяви на 

дострокове розірвання трудового договору.  

  В цілому, щодо існуючого спеціального порядку дострокового припинення 

строкового трудового договору на вимогу працівника, у юридичній літературі, 

висловлюються побоювання, що в таких випадках закон обмежує свободу 

працівника на розірвання строкового трудового договору. Адже працівник як 

сторона трудового договору має право його розірвати, незалежно від терміну та 

виду. У зв’язку з цим, зокрема Л. М. Русаль, пропонує загалом вилучити з КЗпП 

України статтю 39, а норми ст. 38 поширити на всі види трудових договорів 

[129]. 

  Щодо цього хотілося б підтримати автора, та зазначити, що такий досвід 

втілений у трудовому законодавстві багатьох країн світу. Зокрема, у згадуваній 

вже Польщі порядок припинення строкового трудового договору на вимогу 

працівника відбувається на загальних засадах припинення трудового договору 

[152, с. 10]. Така позиція знайшла своє закріплення і в проекті ТК, а саме, в 

статтях 83 та 84.  

Поряд з цим, все ж деяку відмінність у припиненні строкових трудових 

правовідносин на вимогу працівника доцільно зберегти, а саме: особливий 

порядок припинення трудових договорів з тимчасовими та сезонними 

працівниками. Відповідно до п. 5 Указу Президії Верховної Ради СРСР № 311-

09 «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» від 

24.09.74, тимчасові працівники мають право розірвати трудовий договір, 

попередивши про це роботодавця письмово за три дні [116]. Аналогічне правило 

встановлено і для сезонних працівників [115]. 

Зауважимо, що ця норма знайшла своє закріплення і у ч.1 статті 79 проекту 

ТК «Особливості припинення трудових відносин, встановлених на строк до двох 

місяців». Частина 4 цієї ж статті встановлено, що особливості строкових 

трудових відносин, визначені в цій статті, застосовуються і в разі укладення 

трудового договору на визначений строк для заміщення тимчасово відсутнього 
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працівника на строк до чотирьох місяців [119]. Для сезонних працівників така 

вимога авторами проекту ТК не передбачена, як і, загалом згадка про цю 

категорію працівників.  

  Отже, підсумовуючи викладене пропонуємо розгорнутий виклад 

юридичних гарантії, які забезпечують реалізацію права працівника на свободу 

припинення строкових трудових правовідносин. 

1. Загальні гарантії: 

1.1.  Майнового (матеріального) характеру: 

1.1.1. Проведення розрахунку при звільненні; 

1.1.2. виплата компенсації за невикористану відпустку; 

1.1.3. виплата вихідної допомоги, у випадку порушення роботодавцем 

трудового законодавства, колективного або трудового договору;  

1.1.4. компенсація за вимушений прогул; 

1.1.5. відшкодування моральної шкоди. 

1.2.  Процедурного характеру: 

1.2.1. право на звернення до суду за захистом свого порушеного права 

на розірвання трудового договору; 

1.2.2. видача та належне оформлення трудової книжки; 

1.2.3. оформлення припинення трудових правовідносин наказом або 

розпорядженням; 

Пропонуємо додати до існуючих гарантій: 

1.2.4. заборона примушування працівника на звільнення за власним 

бажанням; 

1.2.5. заборона ухилення від прийняття заяви працівника щодо 

припинення трудових правовідносин. 

1.3. Спеціальні гарантії: дотримання строків та порядку звільнення, 

передбачені ст. 39. 

З наведеного наочно вбачається, що для припинення строкових трудових 

правовідносин, достатньо загального спектру юридичних гарантій. Наявність же 

спеціальних гарантій, обумовлена лише законодавчо встановленою процедурою 
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припинення строкових трудових правовідносин, від якої, як вже зазначалося, 

можна було б відмовитись. 

Зрештою, хотілося б підтримати пропозицію Світового Банку щодо шляхів 

виходу із ситуації, що склалася з регулюванням трудових відносин в Україні та 

здійснити на практиці пом'якшення надто суворих норм трудового 

законодавства, зокрема, спрощення процедурии наймання та звільнення 

працівників [30, c. 2]. 

 

3.3. Гарантії для працівників у зв’язку з припиненням строкових трудових 

договорів за ініціативою роботодавця та в інших випадках, встановлених 

законодавством 

 

 Законодавчо визначені підстави розірвання трудового договору з 

ініціативи роботодавця є однією з основних юридичних гарантій для працівників 

на цьому етапі перебігу трудових правовідносин. За наявності підстави для 

розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, може бути припинено 

як безстроковий трудовий договір, так і строковий. Жодних додаткових вимог 

(обмежень) для припинення строкового трудового договору до закінчення 

терміну його дії законодавством не передбачено. Тому, можемо припустити, що 

і обсяг юридичних гарантій трудових прав працівників, які перебувають у 

строкових трудових правовідносинах теж на момент їх розірвання з ініціативи 

роботодавця залишатиметься незмінним. 

 Насамперед, варто виділити групи правових гарантій, в залежності від 

підстав припинення трудових правовідносин на вимогу роботодавця. За основу 

розмежування цих підстав, вважає І. А. Іоннікова, доцільно прийняти критерії, 

які унеможливлюють залишення працівника на роботі. Такими критеріями, вона 

називає: виробничу потребу; юридичні події, що не залежать від волі працівника; 

винні протиправні дії суб’єкта трудових правовідносин. Зведення ж усіх підстав 

розірвання трудового договору до узагальнених двох чи трьох формулювань, на 
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її думку, є соціально невиправданим, оскільки втрачатимуться гарантії громадян, 

у тому числі і від незаконних звільнень [18, с. 10]. 

 У правничій літературі існують різні варіанти класифікації підстав 

припинення трудового договору з ініціативи роботодавця. Зокрема Р. З. Лівшиць 

свого часу пропонував усі підстави звільнення з ініціативи роботодавця звести 

до трьох, в залежності від причин звільнення. Перша – це зміни в організації 

виробництва і праці. Другою підставою автор називає невідповідність 

працівника виконуваній роботі за відсутності винних дій з його боку. І, остання 

– винні дії працівника у трудовому колективі (порушення ним трудової 

дисципліни) [28, с. 63- 64]. Безперечно, що такий критерій класифікації підстав 

заслуговує на увагу, однак варто звернути увагу, що деякі підстави розірвання 

трудового договору з ініціативи роботодавця, не підпадають під жодну з 

запропонованих груп. Зокрема, з переліку випадає звільнення у зв’язку з 

поновленням працівника на роботі (п. 6 ст. 40 КЗпП). 

 Ця ж підстава, опинилася і поза увагою Л. М. Русаль, навіть по при те, що 

автор запропонувала вже чотири групи підстав:1) дисциплінарний проступок 

працівника; 2) неправомірні дії працівника, що не пов’язані з дотриманням 

трудової дисципліни, однак зумовлюють неможливість, на думку роботодавця, 

продовжувати індивідуальні трудові правовідносини; 3) обставини виробничого 

характеру; 4) невідповідність працівника кваліфікаційним вимогам [130, с. 9].  

 Нагадаємо, що ст. 4 Конвенції МОП № 158 «Про припинення трудових 

відносин з ініціативи підприємця» 1982 р., ратифікованої Україною 4 лютого 

1994 р., передбачає, що трудові відносини з працівниками з ініціативи 

роботодавця не припиняються, якщо тільки немає законних підстав для такого 

припинення, пов’язаного із здібностями чи поведінкою працівника або 

викликаного виробничою потребою підприємства, установи чи служби [106]. І з 

огляду на це В. О. Процевський, пропонував усі підстави звільнення з ініціативи 

роботодавця об’єднати в три головні групи: економічні та виробничі фактори (п. 

1 ст. 40 КЗпП); невідповідність працівника роботі, що виконується, при 

відсутності винних дій з його боку (здібності) (п. п. 2, 5, 6 ст. 40 КЗпП); винні дії 
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працівника (поведінка) (п. п. 3, 4, 7, 8 ст. 40 та п.1, 1-1 та 3 ст. 41 КЗпП) [121, с. 

222-223].  

 Однак і тут можна віднайти деякі неузгодженості. Зокрема, доволі спірним 

видається віднесення п. 6 ст. 40 КЗпП України до другої, виділеної автором групи 

підстав, адже не зрозуміло в чому полягає «невідповідність працівника роботі». 

Тут скоріш йдеться про обставини, які не залежать від працівника. А те, що 

роботодавець змушений його звільнити, за умови, що використані можливі 

способи залишення працівника на роботі (запропоновано переведення на іншу 

роботу від якого працівник відмовився), не може бути представлено як 

«невідповідність роботі». Також, у наведеному В. О. Процевським варіанті 

класифікації чомусь не знайшлося місця п. 2 ст. 41 КЗпП України (винні дії 

працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні 

цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір'я до нього з боку 

роботодавця). 

Теперішня редакція статей 40 та 41 КЗпП України за останні роки 

витримала декілька доповнень. Зокрема, ст. 40 – пунктами 10 (призов або 

мобілізація власника - фізичної особи під час особливого періоду) 

та 11 (встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його 

прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування), а стаття 41 – 

пунктом 4  (перебування всупереч вимогам Закону України «Про запобігання 

корупції» у прямому підпорядкуванні у близької особи) та пунктом 5 

(припинення повноважень посадових осіб). Як бачимо, не всі з нових підстав 

розірвання трудового за ініціативою роботодавця вписуються у наведені 

науковцями класифікаційні групи. 

Цікаво, що у проекті Трудового кодексу України підстави розірвання 

трудового договору з ініціативи роботодавця містять як окремі статті, так і статті, 

в яких об’єднано схожі за обставинами підстави. Так, у ст. 92 згруповано 

підстави, пов’язані з невиконанням або неналежним виконанням працівником 

своїх трудових обов’язків, де пропонується нову невідому чинному КЗпП 

України підставу – «грубе порушення працівником вимог охорони праці, 
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пожежної безпеки або безпеки руху на транспорті, якщо це призвело до 

нещасного випадку на виробництві або аварії чи створило реальну загрозу таких 

наслідків, підтверджену в установленому порядку».  

Стаття 93 Проекту, об’єднує підстави розірвання трудового договору за 

ініціативою роботодавця у зв’язку з виявленням невідповідності працівника 

займаній посаді або виконуваній роботі [119]. 

З огляду на ці законодавчі новели та наведені доктринальні варіанти 

класифікації обставин (причин) за яких можливе розірвання трудових 

правовідносини за ініціативою роботодавця, пропонуємо виділити наступні 

групи підстав:  

1) обставини виробничого характеру (п. 1 ст. 40 КЗпП); 

2) обставини пов’язані з винними діями працівника (у тому числі, 

порушенням трудової дисципліни) (п. п. 3, 4, 7, 8 ст. 40 та п. п. 1, 1-1, 2, 

3 ст. 41 КЗпП України); 

3) обставини пов’язані з особою працівника, але не викликані його 

винними діями (п. п. 2, 5, 11 ст. 40 та п. 4, 5 ст. 41 КЗпП України); 

4) обставини, що не пов’язані з особою працівника (п. п. 6, 10 ст. 40 КЗпП 

України). 

Такий варіант класифікації законодавчо визначених підстав припинення 

трудових правовідносин з ініціативи роботодавця як видається дасть змогу 

визначити та конкретизувати обсяг юридичних гарантії трудових прав 

працівників відповідно до наведених груп.  

Нагадаємо, що юридичні гарантії у цих випадках стосуються усіх видів 

трудових правовідносин: як безстрокових, так і строкових. Вони містяться у 

ч. 4 ст. 40  та ч. 2 ст. 41 КЗпП України. Тут зокрема передбачено: заборону 

звільнення працівника в період його тимчасової непрацездатності (крім 

звільнення за п. 5 ст. 40 КЗпП України) та у період перебування його у відпустці. 

І ці правила не поширюються лише на випадок повної ліквідації підприємства, 

установи, організації.  
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Припинення трудових правовідносин з порушенням зазначених гарантій 

свідчить про незаконність такого звільнення та тягне за собою поновлення 

працівника на роботі.  

Не применшуючи важливості наведених гарантій, хотілося б зауважити, 

що на практиці трапляються ситуації, коли працівник зловживає своїми правами. 

Це, зокрема, стосується випадків, коли роботодавець має підстави для 

притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, проте, в силу того, 

що працівник перебуває на лікарняному (чи у відпустці), він не вправі це 

зробити. Скористатися правом ініціювати звільнення працівника роботодавець 

зможе лише по спливу чотирьох місяців (див. загальне правило п. 5 ст. 40 КЗпП). 

Більше того, таке звільнення, скоріш за все, буде проведено на підставі п. 5 ст. 

40 КЗпП України, оскільки строки застосування дисциплінарного стягнення 

можуть сплинути.  

З цього приводу варто звернути увагу на деякі новели проекту Трудового 

кодексу. Тут у ст. 107 пропонується закріпити право роботодавця розірвати 

трудовий договір з власної ініціативи в період тимчасової непрацездатності 

працівника у зв’язку з поновленням на роботі особи, яка раніше виконувала цю 

роботу та у зв’язку з відсутністю працівника на роботі понад два місяці, а також 

припинення фізичною особою виконання функцій роботодавця. 

Нагадаємо, що Указом Президії Верховної Ради СРСР № 311-09 від 

24.09.74 «Про умови праці тимчасових робітників і службовців» підставою 

розірвання трудових відносин з тимчасовими працівниками може бути 

нез’явлення його на роботу протягом більше двох тижнів підряд внаслідок 

тимчасової непрацездатності [116]. Щодо сезонних працівників, то відомим вже 

Указом Президії Верховної Ради СРСР № 310-09 від 24.09.74 «Про умови праці 

робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» [115] роботодавець 

вправі розірвати трудовий договір з сезонним працівником, якщо останній не 

з'являється на роботу безперервно протягом більше одного місяця внаслідок 

тимчасової непрацездатності.  
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На відміну від чинного трудового законодавства, у проекті Трудового 

кодексу України підставою припинення трудових відносин є нез’явлення 

працівника на роботу протягом більше двох тижнів підряд не залежно від того 

чи причиною такої відсутності була тимчасова непрацездатність чи інша 

причина (п. 2 ч. 2 та ч. 4 ст.79). 

А отже, і до сезонних, і до тимчасових працівників на майбутнє 

застосовуватимуться єдині правила звільнення у зв’язку з відсутністю їх на 

роботі (ст. ст. 94, 96 проекту ТК). І це вочевидь свідчитиме про підвищення рівня 

гарантій трудових прав працівників, які перебувають у строкових трудових 

правовідносинах. 

Як вже зазначалось перша група гарантій пов’язана з пунктом 1 

ст. 40 КЗпП України. Тут фактично об’єднано відразу декілька підстав 

припинення трудового договору за ініціативою роботодавця: 1) ліквідація 

підприємства, установи, організації та 2) скорочення чисельності або штату 

працівників. Інші організаційні зміни, такі як: реорганізація, банкрутство або 

перепрофілювання підприємства, установи, організації можуть виступати 

підставами розірвання трудового договору, за умови, що це 

супроводжуватиметься скороченням чисельності або штату працівників (ч. 4 ст. 

36 КЗпП України) [21]. З цього приводу у літературі наголошується, що 

працівники повинні автоматично включатися до складу нового підприємства на 

тих же умовах, на яких працювали раніше [158, с. 22]. Це положення вважається 

важливою юридичною гарантією, яка є для працівника запорукою захисту від 

неправомірного звільнення.  

Пленум Верхового суду України у постанові «Про практику розгляду 

судами трудових спорів» № 9 від 6 листопада 1992 року роз’яснив, що 

розглядаючи трудові спори, пов'язані зі звільненням за п. 1 ст. 40 КЗпП України, 

суди зобов'язані з'ясувати, чи дійсно мали місце зміни в організації виробництва 

і праці, зокрема, ліквідація, реорганізація або перепрофілювання підприємства, 

установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників, чи 

додержано роботодавцем норм законодавства, що регулюють вивільнення 
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працівника, які є докази щодо змін в організації виробництва і праці [105]. 

Такими доказами можуть бути: накази керівника або вищестоящого органу про 

проведення скорочення чисельності або штату працівників на підприємстві 

(установі, організації), штатні розписи, довідки про зменшення фонду оплати 

праці.  

Нагадаємо, що відповідно до ст. 64 Господарського Кодексу 

України роботодавець самостійно визначає свою організаційну структуру, 

встановлює чисельність працівників і штатний розпис [12]. Проте, яке б не було 

рішення роботодавця щодо таких змін, воно повинно бути обґрунтованим та 

підтверджене відповідними доказами. 

Також, зміни в організації виробництва і праці можуть бути підставою для 

припинення трудових відносин і за п. 6 ст. 36 КЗпП України, але до цих 

організаційних перетворень належать: раціоналізація робочих місць, введення 

нових форм організації праці, у тому числі перехід на бригадну форму організації 

праці, і, навпаки, впровадженням передових методів, технологій тощо [105].  

Нагадаємо, також, що за п. 6 ст. 36 КЗпП можуть бути припинені трудові 

правовідносини, у випадку відмови працівника укласти контракт, якщо 

відповідно до законодавства така форма трудового договору для цього 

працівника була обов’язкова [105]. Однак судова практика свідчить, що суди 

доволі неоднозначно вирішують питання щодо дотримання гарантій при 

звільненні за цією підставою. Так, при вирішенні трудового спору щодо 

укладення контракту з керівником комунального підприємства Апеляційним 

судом Вінницької області було прийнято до уваги, що перед тим як укласти 

контракт з працівником, який до того перебував у безстрокових трудових 

відносинах, його відповідно до вимог ч. 3 ст. 32 КЗпП мали попередити за 

2 місяці про зміну умов праці, видати розпорядження про перевід працівника на 

роботу за контрактом та зробити відповідні записи в трудову книжку. На підставі 

такої аргументації суд визнав контракт не чинним та прийняв рішення про 

поновлення працівника на роботі [124]. Згодом, розглядаючи апеляцію іншої 

сторони, Апеляційний суд Вінницької області відмовив у задоволенні 
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попередніх вимог відзначивши у своєму рішенні, що дійсно, переведення 

працівників на контракту форму трудового договору представляє собою певну 

зміну істотних умов праці. Однак, слід мати на увазі, що контрактна форма 

трудового договору стосовно керівників, зокрема, комунальних закладів, 

підприємств впроваджена законом [124]. 

Загалом, підтримуючи позицію суду в частині необхідності дотримання 

вимог закону щодо укладення контракту з відповідними категоріями 

працівників, а при відмові – припиняти трудові відносини, не можемо 

погодитись з мотивацією цього рішення. Якщо йдеться про звільнення за п. 6 ст. 

36 КЗпП, то порядок припинення трудових відносин за цією підставою повинен 

бути дотриманий. Зобов’язання роботодавця попередити працівника 

персонально про припинення з ним трудових правовідносин не пізніше ніж за 

два місяці до цього є важливою гарантією правомірності звільнення за будь-якою 

підставою де така вимога встановлена, у тому числі п. 1 ст. 40 КЗпП України. 

У проекті Трудового кодексу України, для працівників, трудові відносини 

яких встановлені на строк до двох місяців, термін попередження про наступне 

вивільнення скорочено до одного тижня (ч. 3 ст. 79 проекту). Також, їм надано 

переважне право на залишення на роботі порівняно з іншими працівниками, з 

якими укладено трудові договори на визначений строк. 

Тут, щоправда не зовсім зрозуміло чому працівники, з якими укладено такі 

нетривалі трудові договорі, отримують переважне право на залишення на роботі 

при скороченні штатів. Можливо, автори проекту ТК редакційно помилились, і 

замість слів «на рівні», записали – «порівняно». Бо навряд чи роботодавець 

знаючи заздалегідь, що буде відбуватися скорочення (а це так, тому що вже за 

три місяці до таких організаційних змін, він повинен повідомити про це 

первинну профспілкову організацію, з метою проведення спільних 

консультацій) все ж приймає на роботу нових працівників на строк до двох 

місяців.  

Ще однією гарантією при звільненні працівників у зв’язку із скороченням 

за п. 1 ст. 40 КЗпП України є вимога закону, що таке звільнення  допускається 



 

149 
 

149 
лише, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу. І 

якщо чинний КЗпП України не диференціює гарантії в залежності від строку 

трудового договору, то проект ТК у ч. 3 ст. 79 передбачає аналогічні гарантії для 

працівників з фіксованим терміном роботи лише у тому випадку, якщо 

відповідне правило закріплене колективним договором. 

Окремою гарантією може вважатися вимога законодавства, яка 

передбачає, що в разі якщо у роботодавця немає можливості забезпечити 

роботою вивільнюваного працівника (наприклад, якщо скорочення відбувається 

через ліквідацію структурного підрозділу), то двомісячний період із моменту 

попередження про скорочення і до моменту самого звільнення може бути 

оформлено як період простою не з вини працівника з оплатою в розмірі двох 

третин від посадового окладу (ст. 34 та 113 КЗпП України [125]. 

Юридичною гарантією, яка знайшла своє закріплення у чинному 

трудовому законодавстві на випадок вивільнення працівників, у тому числі тих, 

що перебувають у строкових трудових відносинах, є також переважне право на 

залишення на роботі осіб з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці 

(ст. 42 КЗпП України). 

Насамперед законодавець не дає чіткої відповіді на те, в який спосіб 

повинні визначатися кваліфікація та продуктивність праці працівника при 

скороченні. Але практика і в тому числі судова схильні керуватись тут такими 

показниками, як наявність певної освіти, стаж і досвід роботи, ставлення до 

роботи, якість виконуваної роботи тощо [31]. У правових позиціях Верховного 

Суду України щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ 

наголошується також, що при врахуванні кваліфікації і продуктивності праці 

необхідно брати до уваги і дисциплінованість працівника [66, с. 215]. При рівних 

умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі при 

скороченні чисельності чи штату працівників надається законодавчо 

визначеному колу працівників – ч. 2 ст. 42 КЗпП України. Також, переважне 

право на залишення на роботі мають і інші працівників, якщо це встановлено 

законодавством України [111].  
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У якості гарантії можна назвати також отримання згоди виборного органу 

первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на 

розірвання трудового договору (ст. 43 КЗпП України). Нагадаємо, що і КЗпП 

України і Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 

вимагають, щоб рішення первинної профспілкової організації про відмову у 

розірванні трудового договору було обґрунтованим. У тому випадку якщо в 

рішенні обґрунтування відсутнє, роботодавець має право звільнити працівника 

без згоди виборного органу профспілки [56]. 

У правничій літературі, щодо цієї гарантії є різні думки. П. Д. Пилипенко, 

наприклад, пропонує відмовитись від надмірного втручання профкомів у 

врегулювання трудових відносин, наголошуючи на тому, що залучення 

профспілок (а тим більше профкомів) до прийняття спільних рішень і 

погодження з ними застосування деяких норм трудового законодавства можна 

розглядати як порушення прав роботодавців [56, с. 83]. Також, автор наголошує 

на тому, що проведення консультацій з представниками трудящих з приводу 

звільнення працівника при скороченні штатів і одержання дозволу на аналогічне 

звільнення не можна ставити в один ряд [56, с. 90].  

Можна лише додати з приводу того, що отримання згоди виборного органу 

первинної профспілкової організації на вивільнення працівників йде в розріз із 

правом роботодавця здійснити вивільнення в межах однорідних професій і посад 

та провести перестановку (перегрупування) працівників, перевівши при цьому 

більш кваліфікованого працівника, посада якого скорочується, за його згодою на 

іншу посаду, звільнивши з неї з цих підстав менш кваліфікованого працівника 

[105]. Адже виглядає не коректним право роботодавця на перестановку кадрів, 

ставити в залежність від згоди виборного органу первинної профспілкової 

організації. Тим більше якщо це право роботодавцем не використовувалось, то 

навіть суди не повинні обговорювати питання про доцільність такої 

перестановки (перегрупування), на що вказує Пленум Верховного Суду України 

у своїй постанові № 9 від 6 листопада 1992 року [105] 
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Трудове законодавство передбачає так зване поворотне прийняття на 

роботу, за яким якщо протягом одного року з моменту вивільнення (крім випадку 

повної ліквідації підприємства, установи, організації (ст. 42-1 КЗпП) працівники 

мають право на укладення трудового договору, у разі якщо роботодавець 

провадить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації. Однак 

стосовно працівників строкових трудових правовідносин, навряд чи доречно її 

застосовувати. Особливо це стосується тимчасових працівників, з якими трудовий 

договір повинен би бути припинений до року часу, який відведено для 

поворотного прийняття на роботу.  

Варто відзначити, що на рівні спеціального законодавства, існують деякі 

особливості правового регулювання припинення строкових трудових 

правовідносин з ініціативи роботодавця у зв’язку із обставинами виробничого 

характеру. І стосуються вони тимчасових та сезонних працівників. 

Вже згадувані Укази Президії Верховної Ради СРСР від 24.09.74 р. «Про 

умови праці робітників і службовців зайнятих на сезонних роботах» № 310-09 та 

«Про умови праці тимчасових робітників і службовців» № 311-09, 

встановлюють, що підставою розірвання трудового договору з такими 

категоріями працівників є призупинення роботи на підприємстві з причин 

виробничого характеру чи скорочення роботи в ньому на певний строк. Для 

тимчасових працівників від становить – більше двох тижнів, а для сезонних – 

понад один місяць. 

Якихось особливих гарантій спрямованих на захист інтересів відповідних 

працівників у випадку настання таких ситуацій, чинне трудове законодавство не 

передбачає. І нічого з цього приводу немає у Проекті ТК України про який ми 

теж неодноразово згадували. Тому, очевидно слушним є зауваження С. О. 

Сільченка, який наголошує на тому, що існує певний дисбаланс захисної та 

виробничої функцій строкових трудових договорів, у зв’язку з чим необхідно 

впровадження певних гарантій для відповідних працівників. При цьому, він 

зазначає, що коли можливість працювати та отримувати заробітну плату для 

особи обмежена певним проміжком часу, роботодавець має забезпечити її 



 

152 
 

152 
роботою протягом усього строку чинності договору, а не відправляти у вимушені 

відпустки або встановлювати неповний робочий час [137, с. 11]. 

Поряд із законодавчими гарантіями для вивільнюваних працівників варто 

пам’ятати і про ті, які передбачені колективним договором підприємства, 

установи, організації. У зв’язку з цим В. Я. Бурак наголошує, що розглядаючи у 

суді трудовий спір щодо неправомірності вивільнення працівника з роботи, 

потрібно з’ясувати чи надавалися працівникові гарантії та компенсації, 

передбачені колективним договором підприємства [5, с. 65]. 

Що стосується групи підстав розірвання трудового договору з ініціативи 

роботодавця, які зумовлені обставинами, що пов’язані з винними діями 

працівника, то гарантіями тут вважаються: обов'язок роботодавця зажадати від 

порушника трудової дисципліни письмові пояснення; строк для застосування 

дисциплінарного стягнення (ст. 148 КЗпП); право оскарження дисциплінарного 

стягнення; оголошення стягнення в наказі (розпорядженні) та повідомляти 

працівникові під розписку. Гарантією можна вважати і те, що за кожне 

порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне 

дисциплінарне стягнення. 

При звільненні за підставами, пов’язаними з винними діями працівника, 

недотримання наведених правил є порушенням порядку застосування 

дисциплінарних стягнень, внаслідок чого розпорядження про звільнення може 

бути визнано таким, що не має чинності, а працівника поновлено на роботі. 

Свого часу у науковій літературі висловлювалася думка щодо 

встановлення для тимчасових та сезонних працівників особливих строків 

застосування дисциплінарних стягнень. Основний аргумент, який тут наводився 

– це специфіка строкових трудових договорів, укладених на строк до шести 

місяців [131].  

Оцінюючи в цілому, підстави та порядок притягнення до дисциплінарної 

відповідальності працівників, слід нагадати, що звільнення працівника за 

порушення трудової дисципліни – це насамперед право роботодавця, а не його 

обов’язок. А, встановлені законом строки та порядок притягнення до 
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дисциплінарної відповідальності, є загальною гарантією для всіх працівників, 

незалежно від виду укладеного з ними трудового договору. Говорити ж про 

спеціальні строки притягнення до дисциплінарної відповідальності тимчасових 

та сезонних працівників, можна було б лише у тому випадку, якщо б ця категорія 

належала до працівників, які можуть бути суб’єктами спеціальної 

дисциплінарної відповідальності. Проте, такі ознаки (особливо шкідливі 

наслідки дисциплінарних проступків, які вчиняють відповідальні категорії 

працівників в окремих галузях економіки, де діють статути про дисципліну; 

вимоги морального змісту, які належать до трудових обов'язків працівника тощо) 

не характеризують працю ні тимчасових, ні сезонних працівників.  

Отже, підстав встановлювати їм особливі строки застосування 

дисциплінарних стягнень немає. Навряд чи є потреба також встановлювати для 

них інший порядок звільнення ніж для постійних працівників. Видається що це 

позбавлене сенсу, оскільки від строку трудового договору не зміниться ні зміст 

вчиненого працівником порушення, ні право роботодавця притягнути його до 

дисциплінарної відповідальності. 

Окремо хотілося б наголосити ще раз на отриманні згоди виборного органу 

первинної профспілкової організації на звільнення працівника з ініціативи 

роботодавця у зв’язку  порушенням трудової дисципліни. З цього приводу існує 

чимало застережень серед науковців. Зокрема, П. Д. Пилипенко вважає, що 

профком може відмовити роботодавцю у звільненні з роботи злісного 

прогульника чи порушника трудової дисципліни. І все це матиме пояснення – 

захист інтересів члена профспілкової організації. При цьому, однак, чомусь не 

враховуються інтереси іншої сторони трудового договору – роботодавця, який 

змушений тримати на роботі порушника трудової дисципліни, тоді як існує 

ринок робочої сили і є безробітні громадяни, готові й здатні приступити до праці 

[56, c. 90]. 

Погоджуючись загалом з такою позицією, хотілося б звернути увагу на те, 

що умови сьогодення, зокрема «гнучкість» трудових відносин вимагають від 

роботодавця дещо змінити підхід до питань дисциплінарної відповідальності 
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працівника. Йдеться, зокрема, про працівників, специфіка організації праці яких 

обмежує контроль роботодавця за виконуваною ними роботою. Для прикладу, 

працівники, які працюють на умовах гнучкого режиму робочого часу, 

дистанційні працівники, надомники (у тому числі, теле-працівники), які в 

більшості своїй працюють, власне, в строкових правовідносинах. 

Якщо в індустріальній економіці роботодавець є водночас і управлінцем, і 

технічним організатором праці, то в епоху високих технологій він виконує тільки 

першу з цих ролей. Теперішні працівники переважно є висококваліфікованими 

фахівцями, і роботодавець більше немає потреби особисто контролювати процес 

виконання роботи. А оскільки найбільш придатним та «здоровим» способом 

організації робочого часу таких працівників вважатиметься гнучкий режим 

робочого часу, та влада роботодавця обмежується лише фактичним залученням 

його до організації виробництва.  

Аналогічно виглядає ця проблема стосовно роботи на дому. У зв’язку із 

розвитком інформаційних технологій традиційна праця на дому поступається 

місцем дистанційній праці (телепраці), учасниками якої є, як правило, 

висококваліфіковані фахівці, які користуються сучасними засобами зв'язку, у 

тому числі за допомогою передачі інформації через Інтернет. Така праця може 

здійснюватися не лише вдома, але і у спеціально облаштованих віддалених 

телецентрах. До того ж, дистанційна праця може мати мобільний або змішаний 

характер [51, с. 136].  

В процесі такої праці працівнику не потрібно постійний контакт з 

роботодавцем. У порівнянні з іншими працівниками, які працюють 

безпосередньо в місці перебування роботодавця, теле-працівники менше 

піддаються контролю з боку керівника, що, проте, не призводить до повного 

зникнення директивної влади роботодавця [53, с. 260]. 

З огляду на усі ці сучасні тенденції ринку праці, контроль з боку 

роботодавця за процесом праці та обов’язок працівника – дотримуватися правил 

внутрішнього трудового розпорядку підприємства втрачає своє первісне 
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значення, а тому й змінюється ставлення до питання дисциплінарної 

відповідальності.  

Аналізуючи гарантії  для працівників строкових трудових правовідносин у 

випадку їх припинення з ініціативи роботодавця є обставин, що пов’язані з 

особою працівника, але які не викликані його винними діями, хочемо 

наголосити, що основним тут є дотримання встановленого порядку звільнення. 

Зауважимо, що обставини, які дають роботодавцю право розірвати 

трудовий договір у цих випадках, хоча і стосуються безпосередньо працівника, 

проте його поведінку тут навряд чи можна назвати винною. Вважається, що вина 

працівника у трудовому праві оцінюється тим, чи проявив він належну увагу, 

старанність, бережливість, дбайливість, ініціативу, діловитість для запобігання 

шкідливим наслідкам своєї протиправної поведінки, будучи зобов’язаним і 

маючи можливість передбачити й запобігти їх настанню [68, с. 625]. І хоч це 

лише доктринальний варіант тлумачення однією з головних ознак трудового 

правопорушення, що випливає, зокрема, із змісту п. 24 Типових правил 

внутрішнього трудового розпорядку [91] він все ж має право на існування. 

Стосовно ж припинення трудового договору з ініціативи роботодавця за 

відсутності винних дій працівника, потрібно відзначити що в цих випадках не 

потрібна наявність правопорушення. Правова модель, яка тут домінує, це 

різновид правового дозволу на ґрунті загальної заборони [1, c. 7]. При цьому 

варто наголосити, що жодна з обставин, які визначені у п. п. 2,  5, 11 ст. 40 та п. 

4, 5 ст. 41 КЗпП України, як підстави припинення трудових правовідносин, не є 

результатом винних дій працівника. Тому дотримуючись встановленого порядку 

роботодавець все ж вправі звільнити його. Зокрема, при звільненні за п. 2 ст. 40 

та п. 4 ст. 41 КЗпП України він має запропонувати працівнику переведення на 

іншу роботу, і лише у разі відмови припинити трудові правовідносини. Більше 

того при звільненні за п. 2 ст. 40 КЗпП працівнику має бути виплачена вихідна 

допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку [21]. 

За п. 2 ст. 40 КЗпП України, може бути припинено також трудові 

правовідносини (які зазвичай є строковими – авт.) з керівником підприємства, 
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установи, організації або підрозділу, якщо він виявився нездатним забезпечити 

належну дисципліну праці у відповідній структурі. І про це зокрема 

наголошується у Постанові Пленуму Верховного Суду України від 6.11.1992 р. 

№ 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» [105]. 

На перший погляд обсяг гарантій, закріплених трудовим законодавством 

для працівників як безстрокових, так і строкових трудових правовідносин при 

звільненні з підстав цієї групи видається тотожнім. Однак, відмінності все ж 

існують. 

Доволі яскравим прикладом впливу строкового характеру трудових 

правовідносин на обсяг юридичних гарантій працівників у зв’язку із припинення 

трудового договору з ініціативи роботодавця є встановлена для працівників, які 

уклали трудові договори строком до 12 місяців, а також тимчасових та сезонних 

працівників вимога згідно з якою звільнення їх за п. 11 ст. 40 КЗпП України 

(встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його 

прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування) не може 

відбуватися, оскільки при прийнятті на роботу випробування їм не 

встановлюється. 

Обставини, які не пов’язані з особою працівника (п. п. 6, 10 ст. 40 КЗпП 

України) також є підставами для його звільнення з ініціативи роботодавця. 

Зокрема щодо п. 6 ст. 40 КЗпП в правничій літературі наголошується на 

необхідності роботодавцю повідомляти працівнику про звільнення за два тижні 

письмово. І хоч така гарантія чинним законодавством не передбачена, 

вважається, що на виконання Конвенції МОП № 158 потрібно дотримуватися 

відповідного порядку [18, с. 9]. 

Не заперечуючи важливості положень зазначеної конвенції, зауважимо, 

все ж, що встановлення терміну попередження тут є не зовсім коректним. 

Настання обставин, що дають підставу для припинення з працівником трудових 

відносин, не залежить на пряму від роботодавця, оскільки підстава для 

звільнення за п. 6 ст. 40 це рішення суду про поновлення на роботі незаконно 

звільненого працівника, яке до того ж виконується невідкладно в порядку, 
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передбаченому ст. 63 Закону України «Про виконавче провадження» від 2 червня 

2016 р. №1404-VIII [70]. До того ж, своєрідним попередженням є закріплена ч. 2 

ст. 40 КЗпП України гарантія, яка дозволяє роботодавцю розірвати трудовий 

договір лише за умови неможливості перевести працівника за його згодою на 

іншу роботу. 

Порівняно новою підставою звільнення для КЗпП України є п. 10 ст. 

40 КЗпП (призов або мобілізація власника - фізичної особи під час особливого 

періоду). На роботодавця-фізичну особа покладається обов’язок провести 

звільнення працівників протягом місяця після своєї демобілізації без 

застосування санкцій та штрафів, дотримуючись встановленого загального 

порядку звільнення: провести з працівником розрахунок і видати йому належно 

оформлену трудову книжку (ст. 47 КЗпП України) [21]. Звільнення за цією 

підставою проводиться без попередньої згоди виборного органу первинної 

профспілкової організації (ст. 43-1 КЗпП).  

Аналізуючи наведені положення бачимо, що і тут законодавець не 

диференціює права та гарантії працівників, залежно від строку існування цих 

відносин.  

Варто також звернути увагу на те, що трудові правовідносини працівника 

та роботодавця-фізичної особи можуть і не припинятися у зв’язку із призовом 

або мобілізацією останнього. Це, зокрема випливає із змісту пункту 25 

підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України, де зазначено, що 

роботодавець, який призваний на військову службу за призовом під час 

мобілізації, на особливий період, уповноважує іншу особу на виплату його 

найманим працівникам заробітної плати та/або інших доходів. Крім цього, 

вказані положення передбачають, що власне ця уповноважена особа і буде 

відповідальною за нарахування та утримання податку на доходи фізичних осіб з 

виплат таким працівникам на строк військової служби роботодавця [60]. 

Чинний КЗпП України не моделює цієї ситуації та не дає відповіді на 

запитання, які напрошуються. Зокрема, чи будуть на так звану «уповноважену 

особу» покладені і інші обов’язки роботодавця як сторони трудового договору, 
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наприклад прийом-звільнення працівників з роботи? Проект Трудового кодексу 

України також не дає відповіді на ці запитання, як і, загалом, не містить такої 

підстави для звільнення з роботи. 

Вважаємо, що саме в трудовому законодавстві мало би бути закріплено 

правила щодо порядку та обсягу передачі повноважень роботодавця-фізичної 

особи як сторони трудового договору на строк своєї військової служби за 

призовом чи мобілізацією під час особливого періоду, уповноваженій особі.  

І на завершення важливо прослідкувати особливості припинення 

строкових трудових правовідносин за п. 2 ст. 36 КЗпП України. Вважається, що 

закінчення строку трудового договору належить до юридичних фактів подій 

настання яких є необхідною умовою для припинення саме строкових трудових 

договорів. При цьому, деякі науковці щодо цього мають власне бачення.  

Так, С. В. Вишновецька стверджує, що в строкових трудових договорах 

строк виступає переважно самостійним юридичним фактом-подією, в інших 

випадках припинення трудових правовідносин він є елементом фактичного 

складу. Аргументує це автор тим, що роботодавець має право розірвати трудовий 

договір виключно у зв’язку із закінченням його строку дії. При звільненні у 

зв’язку із закінченням строку трудового договору не надаються передбачені 

КЗпП України гарантії для працівників, які звільняються з ініціативи 

роботодавця [7, с. 176]. 

Натомість, С. О. Сільченко вважає строк не єдиною умовою завершення 

строкових трудових правовідносин, коли йдеться про їх припинення на підставі 

п. 2 ст. 36 КЗпП. Передусім він виділяє необхідний фактичний склад, наявність 

якого неминуче припиняє трудові відносини. Це, по-перше, закінчення строку 

трудового договору, а, по-друге, наявність висловленої чи доведеної іншим 

способом, який гарантує адресність звернення, вимоги про розірвання трудового 

договору. Тому, автор вважає за потрібне запровадити обов’язкове 

попередження ініціатором припинення трудового договору іншої сторони про 

своє рішення [137, с. 16]. 
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Аналіз судової практики свідчить про те, що більшість суддів при 

винесенні рішення по справах про звільнення за п. 2 ст. 36 КЗпП України, 

відзначають, що припинення трудового договору після закінчення строку не 

вимагає заяви або якогось іншого волевиявлення працівника, оскільки свою 

волю на укладення строкового трудового договору він уже виявив при написанні 

заяви про прийняття на роботу за строковим трудовим договором.  

Правова позиція суддів тут очевидно є цілком обґрунтованою, оскільки 

КЗпП України не містить спеціальних вказівок щодо необхідності інформування 

працівника про майбутнє звільнення за п. 2 ст. 36 КЗпП. До того ж, як вже 

наголошувалось, законодавець не вимагає для цього написання працівником 

заяви. Суди ж, звертають особливу увагу на належне оформлення звільнення за 

цією підставою. Для прикладу, досліджуючи подані у справі документи, суд 

відзначив, що наказ (розпорядження) про прийняття на роботу укладальниці 

деталей та виробів із деревини, не містив ніякої відмітки навпроти умови: «якщо 

після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично 

тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору 

вважається продовженою на невизначений термін», хоча згідно з типовою 

формою, затвердженою Держкомстатом України від 5 грудня 2008 року №489, 

така позначка повинна була бути зроблена обов’язково. 

Загалом, працівники при прийняття на роботу доволі часто неуважно 

ставляться до умов трудових договорів, а це згодом негативно проявляється на 

етапі припинення з ними трудових правовідносин. Тому, вважаємо щоб 

встановлення на майбутнє обов’язкової письмової форми трудового договору 

вирішило б проблему появи трудових спорів після звільнення працівника по 

закінченні строку трудового договору.  

Незважаючи на відсутність в КЗпП норм, які б вимагали від роботодавця 

попереджати працівника про закінчення строку укладеного з ним трудового 

договору, законодавство з цього приводу все ж існує, але насамперед воно 

стосується припинення контрактів. Законом України «Про культуру» від 14 

грудня 2010 р. зокрема передбачено, що після настання дати закінчення строку 
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дії контракт вважається продовженим на строк, на який він був укладений, якщо 

жодна із сторін за місяць до цієї дати письмово не поінформувала іншу сторону 

про своє бажання припинити дію контракту [98]. 

Та як виявилося, таке формулювання закону все ж викликало критику з 

боку деяких науковців. О. А. Ситницька, наприклад вважає, що логічніше було б 

повідомляти про намір продовжити відносини, що виникають на основі 

строкового трудового договору між сторонами, а не про припинення. Сторони 

ще при укладанні договору наперед визначають за взаємною згодою строк його 

дії, і, відповідно, обумовлюють час його припинення [135, с. 9]. Може у цьому і 

є логіка, але як вже ми неодноразово переконувались, вітчизняний законодавець 

не завжди є послідовним формулюючи статті відповідних законів, особливо коли 

йдеться про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів. 

Найголовніше, що потрібно відзначити, що обсяг гарантій встановлених 

для працівників строкових трудових правовідносин на етапі їх припинення, не 

можна вважати таким, що погіршує їх правове становище у порівнянні з 

працівниками, які працюють на умовах трудових договорів, укладених на 

невизначений термін, деякі відмінності все ж існують, але підґрунтя цьому є 

дотримання принципу єдності та диференціації правового регулювання 

трудових відносин, що належить до однієї з важливих засад трудового права. 

Визначальним критерієм тут є не строк як умова трудового договору, а 

особливості умов праці певних категорій працівників. 

Насправді чинне тепер трудове законодавство потребує докорінного 

оновлення, і в тому числі посилення правових гарантій для працівників 

строкових трудових правовідносин на їх завершальній стадії. Зокрема, існує 

необхідність розширення свободи сторін строкових трудових правовідносин у 

питаннях, пов’язаних з припиненням трудового договору. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Обґрунтовано, що обсяг гарантій, встановлених законодавством на 

таких стадіях трансформації умов трудового договору як переведення на іншу 

роботу, переміщення на інше робоче місце, зміни істотних умов праці та у 

випадку припинення трудового договору, залишається незмінним, незважаючи 

на строковий характер трудових правовідносин. І це доводить безпідставність 

тверджень, що лише безстроковий трудовий договір може забезпечити 

найманому працівнику максимум гарантій його трудових прав. Лише, нинішнє 

неоднозначне законодавче регулювання порядку проведення зміни умов 

трудового договору, не дозволяє сторонам трудових правовідносин, у тому числі 

строкових, бути у цих питаннях настільки ж вільними, як і при укладенні 

безстрокового трудового договору. 

2. Переведення на іншу роботу для заміни тимчасово відсутнього 

працівника, не змінює строкового характеру трудових правовідносин особи, яку 

переводять. Це ж правило стосується і контракту як строкового трудового 

договору. 

3. Обсяг, встановлених гарантій трудових прав працівника, який перебуває 

у строкових трудових правовідносинах, при переміщенні його на інше робоче 

місце не змінюється. Строковий характер трудових правовідносини в результаті 

такого переміщення також залишається сталим.  

4. Зміна робочого місця працівника, який працює дистанційно не 

вписується у загальні правила, які регулюють переміщення на інше робоче місце, 

а тому воно може відбуватися лише за згодою працівника. Поряд з цим, за 

дистанційним працівником необхідно закріпити обов’язок інформувати 

роботодавця про зміну свого робочого місця. 

5. Відмова працівника, який перебуває у строкових трудових 

правовідносинах, від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов 

праці, призведе до їх дострокового припинення, за умови, що строк трудового 

договору спливає після дати, коли буде проведено зміни в організації 
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виробництва та праці, які стали підставою для таких змін. У цьому випадку 

підставою звільнення буде не п.2 ст.36, а п.6 цієї ж статті.  

6. Запропоновані у проекті Трудового Кодексу України (реєстр. № 1658) 

способи зміни умов трудового договору: шляхом укладення нового та внесення 

змін до раніше укладеного трудового договору не відображають фактичний зміст 

правового явища, яке відбувається. Адже, внаслідок зміни умов трудового 

договору відбуватиметься зміна його змісту, а не припинення останнього і крім 

того перед тим як укласти новий трудовий договір необхідно розірвати 

попередній. На жаль у проекті ТК усі ці обставини залишилися поза увагою його 

авторів. 

7. Встановлено, що попри розгорнутий перелік поважних причин, які 

можуть бути визнані підставою для припинення строкового трудового договору, 

на вимогу працівника, усі вони стосуються лише ч.1 ст.23. Адже лише про 

пункти 2 і 3 цієї статті йдеться у ст.39 КЗпП України. І вочевидь, її друга частина, 

яка також передбачає укладення строкових трудових договорів залишається поза 

правилами, які визначають припинення договору за ініціативою працівника. 

Тому, щоб редакція ст.39 КЗпП України відповідала загальним вимогам 

юридичної техніки, запропоновано з диспозиції цієї норми вилучити посилання 

на пункти 2 і 3. 

8. Запропоновано передбачити на законодавчому рівні можливість подання 

заяви працівником на звільнення з роботи, будь-яким зручним для нього 

способом, в т.ч. шляхом використання сучасних засобів і видів телекомунікації, 

за умови, що вона міститиме «електронний підпис» працівника. 

Додатковою гарантією реалізації працівником права на свободу 

припинення трудових правовідносин повинна стати законодавча заборона 

вимагати від працівника під час прийому на роботу написання заяви про 

розірвання трудового договору за власним бажанням без вказівки на дату його 

розірвання. 

Пропонується відмовитися від спеціальної процедури припинення 

строкового трудового договору на вимогу працівника та встановлення єдиних 
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правил припинення трудового договору не залежно від того є він безстроковим 

чи строковим. Поряд з цим, особливий порядок припинення трудових договорів 

залишити лише для тимчасових та сезонних працівників 

9. З’ясовано, що однією з основних юридичних гарантій для працівників 

на етапі перебігу трудових правовідносин є законодавчо визначені підстави 

розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Жодних додаткових 

вимог (обмежень) для припинення строкового трудового договору до закінчення 

терміну його дії законодавством не передбачено. 

Запропоновано наступні групи підстав розірвання трудових правовідно-

сини за ініціативою роботодавця: 

1) обставини виробничого характеру (п.1 ст.40 КЗпП); 

2) обставини пов’язані з винними діями працівника (у тому числі, пору-

шенням трудової дисципліни) (п.п.3,4,7, 8 ст.40 та п.п. 1, 1-1, 2, 3 

ст.41 КЗпП України); 

3) обставини пов’язані з особою працівника, але не викликані його вин-

ними діями (п.п.2, 5, 11 ст.40 та п.4, 5 ст.41 КЗпП України); 

4) обставини, що не пов’язані з особою працівника (п.п.6, 10 ст.40 КЗпП 

України ). 

10. Отримання згоди виборного органу первинної профспілкової 

організації на вивільнення працівників, якщо останнє відбувається внаслідок 

перестановки (перегрупування) працівників в межах однорідних професій і 

посад визнано безпідставною. 

11. Немає жодних підстав встановлювати для тимчасових та сезонних 

працівників інший порядок звільнення за порушення трудової дисципліни, у 

тому числі особливі строки застосування дисциплінарних стягнень, ніж для 

постійних працівників. Оскільки від строку трудового договору не зміниться ні 

зміст вчиненого працівником порушення, ні право роботодавця застосувати до 

нього дисциплінарні санкції. 

12.Обсяг гарантій встановлених для працівників строкових трудових пра-

вовідносин на етапі їх припинення, не можна вважати таким, що погіршує їх 
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правове становище у порівнянні з працівниками, які працюють на умовах трудо-

вих договорів, укладених на невизначений термін. Визначальним критерієм, 

який зумовлює відмінності між цими гарантіями для цих працівників є не строк 

як умова трудового договору, а особливості умов праці певних категорій 

працівників. 
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ВИСНОВКИ 

 

 У дисертаційному досліджені досягнуто поставленої наукової мети та 

завдань, внаслідок чого зроблено наступні висновки: 

1. Строковий трудовий договір є і залишиться важливою формою трудового 

найму і його значення в умовах глобалізації ринку праці та зростання 

безробіття неодмінно посилюватиметься. При цьому правове забезпечення 

строкових трудових відносин варто спрямовувати на посилення соціальних 

гарантій трудових прав найманих працівників. 

2. Зміст ч. 1 ст. 26 КЗпП України дозволяє стверджувати, що йдеться про 

укладення фактично двох договорів про працю – трудового договору та 

трудового договору про випробування. Оскільки, і строковий трудовий 

договір по закінченні терміну його тривалості, відповідно до п. 2 ст. 36 КЗпП 

України продовжується якщо жодна із сторін не поставила вимогу про його 

припинення, і договір про випробування втрачає своє значення, якщо строк 

його закінчився, а працівник не звільнений за окремою підставою, відмінною 

від зазначених у ст. 36 КЗпП України. 

3. При вирішенні трудових спорів, які стосуються необґрунтованого укладення 

з працівниками строкового трудового договору, визначальним має бути факт 

виявлення ініціативи працівника, спрямованої на укладення строкових 

трудових правовідносин. Підтвердженням може слугувати власноруч 

написана працівником заява з пропозицією укласти строковий договір. 

4. Задля забезпечення захисту трудових прав окремих категорій населення 

необхідно розширити перелік працівників з якими можуть укладатися 

договори про громадські роботи, що фінансуються за рахунок власних коштів 

органів місцевого самоврядування, доповнивши його студентами, учнями, 

пенсіонерами, особами, які перебувають у соціальній відпустці тощо. 

5. Строковість трудових відносин з тимчасовими працівниками зазвичай 

зумовлюється умовами виконуваної роботи, а не її характером. Тобто, сама 

по собі трудова функція тимчасових працівників не має строкового характеру, 
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є постійною, але у зв’язку з конкретними умовами її виконання трудові 

відносини не можуть бути безстроковими. Тому, важливо доповнити проєкт 

Трудового кодексу такими підставами укладення строкового трудового 

договору, як наявність відносин, що є строковими за характером виконуваної 

роботи або у випадку залучення до сезонних робіт. 

6. Основною підставою укладення контракту у переважній більшості випадків є 

конкурсний добір. Він слугує гарантією об’єктивного та справедливого 

прийому на роботу, однак різні підходи до формування конкурсних комісій, 

способів його здійснення і процедури оскарження результатів вимагають 

вдосконалення цього механізму добору працівників. 

7. Запропоновано передбачити у Трудовому кодексі правила трансформації 

строкового трудового договору працівника, що виконує роботу замість 

мобілізованого працівника у випадках оголошення останнього померлим, 

отримання ним інвалідності, яка перешкоджає продовженню роботи, 

продовження контракту на військову службу. У випадку повернення на 

роботу мобілізованого працівника роботодавець зобов’язується попередити 

строкового працівника про припинення з ним трудового договору за два 

тижні.  

8. Відповідно до українського трудового законодавства 

внутрішньокорпоративні цесіонарії (іноземці та особи без громадянства, 

визнані такими відповідно до графіка специфічних зобов’язань у секторі 

послуг Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі (стаття 

ІІ Генеральної угоди про торгівлю послугами) не можуть вважатися 

найманими працівниками, оскільки залучення їх до праці відбувається на 

підставі рішення іноземного суб’єкта господарювання про скерування для 

виконання певних обов’язків в Україну. Трудові договори укладаються з 

цесіонаріями відповідно до вимог іноземного законодавства, вони не 

отримують заробітну плату в Україні та не сплачують податків до 

вітчизняного бюджету. Їхнє перебування у нашій державі обмежується 
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строком дії договору між українським та іноземним суб’єктами 

господарювання, або терміном скерування для виконання обов’язків. 

9. Незважаючи на розгорнутий перелік поважних причин, які можуть бути 

визнані підставою для припинення трудового договору, укладеного на 

визначений термін, усі вони стосуються лише ч. 1 ст. 23 КЗпП України. Адже 

саме про пункти 2 і 3 цієї статті йдеться у ст. 39 кодексу. І вочевидь, її друга 

частина, яка також передбачає укладення строкових трудових договорів, 

залишається поза правилами, які визначають припинення договору за 

ініціативою працівника. Тому, щоб редакція ст. 39 КЗпП України відповідала 

загальним вимогам юридичної техніки, пропонується з диспозиції цієї норми 

вилучити посилання на пункти 2 і 3 ст. 23 КЗпП України. 

10. Додатковою гарантією реалізації працівником права на свободу припинення 

трудових правовідносин повинна стати законодавча заборона вимагати від 

працівника під час прийому на роботу написання заяви про розірвання 

трудового договору за власним бажанням без вказівки на дату його 

розірвання. 

11. Запропоновано передбачити на законодавчому рівні можливість подання 

заяви працівником на звільнення з роботи будь-яким зручним для нього 

способом, в т. ч. шляхом використання сучасних засобів і видів 

телекомунікації, за умови, що вона міститиме «електронний підпис» 

працівника. 
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