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Загальна характеристика умов 
та підстав виникнення трудових відносин

з керівником підприємства

У сучасному суспільстві для задо-
волення своїх потреб та бажань люди
постійно вступають у соціальні зв’язки
між собою, створюючи суспільні від-
носини. Суспільні відносини – це зв’яз-
ки між людьми, що встановлюються у
процесі їхньої спільної діяльності.
Право регулює суспільні відносини,
в результаті чого вони набувають
правової форми, тобто стають право-
вими відносинами [1; с. 291]. Більшість
суспільних відносин регулюються нор-
мами моралі. Проте суспільні відноси-
ни, що регулюються нормами права,
називаються правовими відносинами.

Дослідження умов та підстав виник-
нення правовідносин, включаючи і
трудові відносини, проводили такі вче-
ні-юристи, як С. С.Алексєєв, С. І.Архи-
пов, В. С. Венедиктов, Л. Я. Гінзбург,
О. В. Гоц, О. С. Іоффе, О. Ф. Скакун 
та інші. Однак враховуючи особливо-
сті правового статусу керівника під-
приємства в сучасних умовах, ця тема
є досить актуальною.

Метою статті є загальна харак-
теристика умов та підстав виникнен-
ня трудових відносин з керівником
підприємства державної та недержав-
ної форми власності. Для досягнення
поставленої мети необхідно вирішити
такі основні завдання: уточнити по-
няття «умови», «підстави»; охарактери-
зувати умови та підстави виникнення
трудових відносин з керівником під-
приємства; обґрунтувати необхідність
складного юридичного складу для ви-
никнення трудових відносин з керів-
ником підприємства.

Правовідносини – це врегульовані
нормами права вольові суспільні від-
носини, що виражаються в конкрет-
ному зв’язку між правомочними і зобо-
в’язаними суб’єктами-носіями суб’єк-
тивних юридичних прав, обов’язків,
повноважень і відповідальності – і
забезпечуються державою [2; с. 345].
Правове регулювання суспільних від-
носин відбувається завдяки впливу 
з боку владного суб’єкта на волю під-



владних суб’єктів, тим самим спри-
чинюється вплив на волю особи вчи-
нити так чи інакше. Саме завдяки
вольовому характеру поведінки лю-
дей здійснюється правовий вплив.

Закріплене статтею 43 Конститу-
ції України право кожного на працю
передбачає можливість заробляти
собі на життя працею, яку особа віль-
но обирає або на яку вільно погоджу-
ється [3]. Реалізація права на працю
відбувається через спеціальний юри-
дичний механізм: вступ особи до трудо-
вих правовідносин з метою отримати
винагороду за свою працю.У трудових
правовідносинах працівник та робото-
давець мають взаємні права та обов’яз-
ки, а самі правовідносини виникають 
з приводу виконання працівником
обумовленої трудової функції.

Трудові відносини між власником
підприємства, установи, організації, з
одного боку, та керівником підпри-
ємства, з іншого – виникають за наяв-
ності певних підстав. При цьому
мають бути виконані умови виник-
нення трудових відносин. Умови та
підстави виникнення трудових право-
відносин з керівником підприємства
взаємопов’язані одні з одними, й лише
у сукупності тягнуть за собою виник-
нення трудових правовідносин. З юри-
дичного погляду, фактичні умови та
юридичні підстави мають різне право-
ве навантаження. Різниця між ними у
тому, що поділ юридичних фактів на
підстави та умови проводиться за кри-
терієм значущості для правових на-
слідків, які спричиняються ними. Крім
того, умови й підстави виконують
конкретно визначені, законодавчо
встановлені для кожного з них право-
ві функції у механізмі становлення
трудових правовідносин з керівником
підприємства. На думку С. С. Алек-
сєєва та С. І. Архіпова, така класи-
фікація є умовною, оскільки у теоре-
тичному відношенні вона дає змогу
розкрити конкретну функцію відпо-
відного явища в механізмі правового
регулювання [1, с. 176].

В етимологічному значенні термін
«умова» тлумачиться як необхідна об-
ставина, яка уможливлює здійснення,
створення, утворення чого-небудь або
сприяє чомусь; обставини, особливо-
сті реальної дійсності, за яких відбу-
вається або здійснюється що-небудь,
правила, які існують або встановлені
в тій чи іншій галузі життя, діяльності,
які забезпечують нормальну роботу
чого-небудь [4; с. 1259]. Отже, умова-
ми виникнення трудових відносин з
керівником підприємства є обставини
реальної дійсності, за яких такі відно-
сини взагалі можливі.

Термін «підстава(и)» має кілька
значень. Серед іншого, під ним ро-
зуміють «причину, достатній привід,
що виправдовує що-небудь» [5; с. 407].
У філософському аспекті «підстава» –
це «необхідна передумова існування
яких-небудь явищ, що може також ці
явища пояснити» [6; с. 345]; як кате-
горія логіки «підстава» – це «вихідне
начало, умова або передумова існу-
вання (виникнення) якогось явища»
[7; с. 414]. Таким чином, підставою
виникнення трудових відносин з ке-
рівником підприємства є те головне,
на чому ґрунтуються такі відносини.

Варто погодитися з позицією 
О. Ф. Скакун, що виділяє два види
передумов виникнення правовідно-
син: матеріальні (загальні) та юридич-
ні (спеціальні) [2; с. 347]. Матеріаль-
ними умовами у вузькому значенні є
певні інтереси або блага, що зв’язу-
ють суб’єктів права (не менше двох)
як учасників правовідносин; у широ-
кому значенні – система соціальних,
економічних, політичних, ідеологіч-
них обставин, що спричиняють об’єк-
тивну необхідність у правовому регу-
люванні суспільних відносин; установ-
лення доцільних відносин між суб’єк-
тами через надання їм юридичних
прав,повноважень (посадовим особам),
а також покладання юридичних обо-
в’язків і відповідальності. До юридич-
них умов (підстав) виникнення право-
відносин О. Ф. Скакун відносить норму
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права, правосуб’єктність, юридичний
факт.

Матеріальними умовами виникнен-
ня трудових відносин з керівником
підприємства є фактичні обставини,
що можуть мати і не мати юридично-
го значення одночасно, за наявності
або відсутності яких можуть виникну-
ти трудові відносини. Так, для одного
роботодавця за інших рівних умов від-
сутність поганих звичок (наприклад,
вживання тютюнових виробів, алко-
гольних напоїв) у претендента на по-
саду керівника підприємства відіграє
ключову роль у прийнятті на роботу
саме такого претендента. Таким чи-
ном, фактична обставина, що не має
юридичного значення, стає матері-
альною умовою виникнення трудових
відносин. З іншого боку, наявність
водійських прав певної категорії для
претендента на посаду керівника під-
приємства може бути фактичною
обставиною, що має юридичне значен-
ня (у випадку включення такої умови
до вимог, які ставляться до претенден-
тів на заміщення посади керівника
підприємства). У випадку не висунен-
ня вимоги до претендентів мати во-
дійські права наявність таких прав
може стати переконливим аргумен-
том при визначенні переможця кон-
курсу на заміщення вакантної посади
керівника підприємства, що пов’язано
з виконанням трудової функції керів-
ника у відрядженні.

Отже, одні й ті самі фактичні
обставини можуть як мати юридичне
значення, так і справляти вплив не
правового характеру на виникнення
трудових відносин з керівником під-
приємства. При цьому виникнення
трудових відносин ґрунтується на
загальних принципах трудового пра-
ва, в тому числі на праві кожного віль-
но розпоряджатися своїми здібностя-
ми до праці, обирати професію і рід
занять, забороні необґрунтованої від-
мови в прийнятті на роботу, недо-
пустимості обмежень прав і встанов-
лення переваг тощо.

Таким чином, умови виникнення
трудових правовідносин з керівником
підприємства – це нормативно закріп-
лені правові вимоги щодо порядку
прийняття на роботу фізичних осіб
очолювати підприємство, управляти
підприємством та господарсько-ви-
робничими процесами на ньому.

Одних лише умов для виникнення
трудових правовідносин з керівником
підприємства недостатньо: поєднання
юридичних підстав та фактичних
умов породжує виникнення трудових
відносин.

Трудові правовідносини з керівни-
ком підприємства виникають і функ-
ціонують на підставі норми трудового
права.

Відповідно до статті 4 Кодексу
законів про працю України [8], за-
конодавство про працю складається 
з Кодексу законів про працю України
та інших актів законодавства Украї-
ни, прийнятих відповідно до нього.
Передбачені нормами права правила
поведінки реалізуються при виник-
ненні конкретних трудових відносин з
керівником підприємства.Тому трудо-
ві правовідносини з керівником є ні-
чим іншим як формою реалізації від-
повідної норми трудового права, впро-
вадженням норми права в життя, пра-
возастосуванням. Крім того, норма
трудового права та трудові відносини
з керівником підприємства є складо-
вими елементами механізму правово-
го регулювання суспільних відносин.
За допомогою норми права регулю-
ються досить конкретні трудові від-
носини між керівником підприємства
(конкретною фізичною особою) та
визначеним власником підприємства
або уповноваженим ним органом.

Як стверджує О. В. Гоц, норматив-
ні умови виникнення трудових від-
носин з керівником підприємства – це
відповідні норми трудового права 
та законодавства, за допомогою яких
установлюється правова регламен-
тація виникнення цих правовідносин
та які обумовлюють можливість і право-

Загальна характеристика умов та підстав виникнення трудових відносин...

419



мірність наймання особи на керівну
роботу. Відомо, що норми трудового
права не тільки регламентують коло
суспільних відносин, на які поширю-
ється їх дія, але й містять вказівку на
низку обставин, з числа яких лише
окремі можуть відігравати роль фак-
тів, що викликають самостійні право-
ві наслідки. Норма права створює
юридичну можливість виникнення,
зміни чи припинення трудових право-
відносин, вказує на ті конкретні умови,
обставини, за наявності яких право-
вий зв’язок приходить у рух [9; с. 63].
Отже, трудові відносини з керівником
неможливі без наявності відповідної
норми права; без реалізації у конкрет-
них правовідносинах норма права є
«мертвою», не втіленою у життя,
нереалізованою.

Іншою необхідною підставою ви-
никнення трудових відносин є право-
суб’єктність претендента на посаду
керівника підприємства. За визначен-
ням В. Л. Костюка, правосуб’єктність –
це своєрідна правова властивість осо-
би, за якою вона наділяється можливі-
стю мати, здійснювати та набувати
прав та обов’язків [10; с. 66].

У науці трудового права існують
різні підходи до визначення трудової
правосуб’єктності. Підтримуємо пози-
цію, що висловлена В. С. Венедикто-
вим, згідно з якою статус працівника
набуває фізична особа за наявності в
неї трудової правосуб’єктності й фак-
ту укладення з нею трудового догово-
ру [11; с. 47]. На жаль, ні Кодекс зако-
нів про працю України [8], ні проект
Трудового кодексу України [12] не мі-
стять понять «трудова правоздатність»,
«трудова дієздатність», «трудова пра-
восуб’єктність». Загальні поняття пра-
воздатності та дієздатності визначені
нормами цивільного права. На нашу
думку, доцільно визначити зазначені
поняття у проекті Трудового кодексу
України.

Для реалізації трудових прав важ-
ливим є момент виникнення трудової
правоздатності та трудової дієздатності.

Оскільки здатність мати та здійсню-
вати трудові права та виконувати
обов’язки керівник, як суб’єкт трудо-
вих відносин, може тільки самостійно
та безпосередньо, тобто особисто, то
трудова правоздатність та трудова
дієздатність керівника підприємства
виникають одночасно.

Останньою (за порядком розгляду)
підставою для виникнення трудових
відносин з керівником підприємства 
є юридичні факти.

Юридичні факти у трудовому пра-
ві – це конкретні життєві обставини,
з наявністю або відсутністю яких нор-
ми трудового права пов’язують різні
юридичні наслідки. Юридичні факти
поділяються на дії та події, також
виділяють юридичний стан. Дії – це
акти вольової поведінки учасників
трудових відносин. Події перебувають
поза волею суб’єктів трудових право-
відносин, однак як і дії, тягнуть за
собою виникнення, зміну або припи-
нення трудових правовідносин. Юри-
дичний стан – це правове явище три-
ваючої дії, що існує незалежно від
трудових правовідносин, вказуючи на
індивідуальне юридичне положення
суб’єкта – претендента на посаду ке-
рівника підприємства.

Для виникнення трудових право-
відносин з керівником підприємства
необхідний складний юридичний склад,
на підставі якого й виникають ці пра-
вовідносини. Правове значення склад-
ного юридичного складу полягає в
його ролі у механізмі правового регу-
лювання трудових правовідносин з
керівником. Так, для виникнення тру-
дових правовідносин з керівником
підприємства державної форми влас-
ності необхідні такі юридичні факти:
проходження конкурсного відбору на
заміщення вакантної посади керівни-
ка державного підприємства та укла-
дення трудового договору (контракту).
І хоча теоретично таких юридичних
фактів достатньо для провадження
керівником своєї діяльності, на прак-
тиці додатково необхідна наявність
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ще одного юридичного факту, а саме
державної реєстрації змін юридичної
особи щодо призначення (обрання)
нового керівника.

Важливе значення має порядок
накопичення юридичних фактів у
складі складного юридичного факту.
Такої позиції притримується більшість
учених [13; с. 36]. Дійсно, нелогічним є
укладення трудового договору (конт-
ракту) з керівником підприємства дер-
жавної форми власності до проведен-
ня процедури конкурсного відбору.

Тому, є підстави стверджувати,
що умови та підстави виникнення 
трудових правовідносин з керівни-
ком підприємства – це визначена нор-
мативно-правовими актами система
правових явищ, які в комплексі поро-
джують правовідносини між влас-
ником підприємства або уповнова-
женим ним органом та керівником
підприємства. Цей порядок у деяких
випадках передбачає проходження
встановленого прийому на посаду
керівника – конкурсного відбору, ви-

дання акта призначення, укладення
трудового договору (контракту). При
цьому не слід забувати, що обов’язок
організувати та забезпечити функціо-
нування встановленого порядку при-
йому на роботу лежить на роботодав-
цеві – власнику підприємства.

Підсумовуючи слід зазначити,
що виникнення трудових відносин як
певного етапу їхнього розвитку з керів-
ником підприємства, завершується під-
писанням трудового договору (конт-
ракту) та набрання ним чинності.Укла-
дення трудового договору (контракту)
на приватних та публічних підприєм-
ствах відрізняється. Особливий склад-
ний юридичний факт утворює укла-
дення трудового договору (контракту)
за результатами конкурсного відбору
претендентів на заміщення вакантної
посади керівника підприємства. Свої
особливості мають трудові відносини
з керівниками підприємств державної
форми власності, для яких важливу
роль відіграє саме акт призначення на
посаду.
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Денисенко А. П. Загальна характеристика умов та підстав виникнення трудо-
вих відносин з керівником підприємства

У статті дається загальна характеристика умов та підстав для виникнення тру-
дових відносин з керівником підприємства державної та недержавної форми влас-
ності; уточнюються поняття «умови», «підстави»; обґрунтовується необхідність
складного юридичного складу для виникнення трудових відносин з керівником під-
приємства.

Ключові слова: керівник, трудові відносини, підприємство, умови, підстави.

Денисенко А. П. Общая характеристика условий и оснований возникновения
трудовых отношений с руководителем предприятия

В статье даётся общая характеристика условий и оснований возникновения
трудовых отношений с руководителем предприятия государственной и негосудар-
ственной формы собственности; уточняются понятия «условия», «основания»;
обоснована необходимость сложного юридического состава для возникновения
трудовых отношений с руководителем предприятия.

Ключевые слова: руководитель, трудовые отношения, предприятие, условия,
основания.

Denisenko A. General description of terms and grounds of origin of labour rela-
tionships with the leader of enterprise

The article gives a general description of the conditions and grounds of the employment
relationship with the director of state and non-state ownership, clarifies the concept of
«conditions», «reason», the necessity of a complex legal structure for the emergence 
of the employment relationship with the director.

Key words: leader, employment, enterprise, conditions, reasons.


