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Особливості укладання 
трудового договору як добровільної угоди 

про реалізацію права молоді на працю

Найважливіша загальносоціальна
функція трудової діяльності полягає 
в тому, що практично всі суспільні 
відносини починають формуватися в
трудовій сфері. Члени суспільства
пов’язані між собою передусім за
допомогою трудової діяльності. Пра-
ця – головна сила, глибинний мате-
ріальний зв’язок, який поєднує всіх
членів суспільства, всі його соціальні
групи в єдине ціле, в єдиний соціаль-
ний орган і визначає взаємодію між
його елементами. Уся складна побу-
дова суспільства й суспільних відно-
син базується на фундаменті праці,
трудової діяльності в різних її проявах
[1, с. 14–15]. Відповідно до ст. 2 Кодек-
су законів про працю України праців-
ники реалізують право на працю шля-
хом укладання трудового договору
про роботу в юридичної особи, в уста-

нові, організації або з фізичною осо-
бою. Тобто з цього випливає висно-
вок, що найбільш поширеною фор-
мою реалізації права молоді на працю
є трудовий договір. Ю. П. Орловський
зауважує, що в багатьох випадках цей
договір є кінцевою метою регулю-
вання конкретних трудових відносин
[2, с. 25].

Необхідно зазначити,що досліджен-
ню форм реалізації права на працю
присвячені наукові праці таких вче-
них, як: Б. К. Бегічева, К. М. Гусова,
В. В. Жернакова, М. І. Іншина, І. Я. Ки-
сельова, А. М. Курєнного, О. І. Про-
цевського,В.М.Скобєлкина,О.В.Смир-
нова, Л. А. Сироватської, В. М. Толку-
нової, Н. М. Хуторян, І. І. Шамшиної
тощо. Але проблемні питання ви-
значення змісту та особливостей укла-
дання трудового договору як основної
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форми реалізації права молоді на
працю залишаються на сьогодні недо-
статньо розробленими, багато аспек-
тів  цього питання залишаються поза
увагою вчених.

Метою статті є визначення особ-
ливостей укладення трудового дого-
вору як добровільної угоди про реалі-
зацію права молоді на працю. Для досяг-
нення поставлених цілей необхідно:
розглянути погляди вчених стосовно
визначення поняття «трудова право-
суб’єктність», з’ясувати особливо-
сті укладення трудового договору з
учнями, випускниками та молодими
фахівцями.

«В умовах ринкової економіки тру-
довий договір є не тільки формою
реалізації права на працю, але й ефек-
тивним способом правового регулю-
вання трудових відносин. Саме завдя-
ки індивідуально-договірному вста-
новленню умов праці,– як зазначає 
П. Д. Пилипенко,– досягається макси-
мальний рівень поєднання інтересів
усіх потенційних суб’єктів трудових
відносин» [3, с. 5]. Трудовий договір є
основним юридичним фактом, з яким
пов’язано виникнення, змінення або
припинення  трудових правовідносин.
Додержання письмової форми є обо-
в’язковим, зокрема при укладанні
контракту, трудового договору з ро-
ботодавцем – фізичною особою та у
випадках, коли працівник наполягає
на укладанні трудового договору у
письмовій формі. Особливістю укла-
дання трудового договору з неповно-
літніми є обов’язковість, окрім додер-
жання письмової форми трудового
договору, також письмової згоди
одного із батьків або осіб, які їх замі-
нюють при укладанні договору з осо-
бами 14–16 років (ст. 188 КЗпП Украї-
ни) [4, с. 8].

З приводу укладення трудового
договору цікавою є позиція Е. А. Мо-
настирського і Д. А. Карпенко про те,
що особливості трудового договору
як добровільної угоди про реалізацію

молоддю права на працю мають тіс-
ний взаємозв’язок з такими поняття-
ми, як «правоздатність», «дієздатність»,
«правосуб’єктність» [5, с. 37–39]. Роз-
глянемо це більш детально.

Для того, щоб стати працівником,
громадянин повинен мати трудову
правоздатність і трудову дієздат-
ність – ці два елементи, які в наш час
часто визначаються терміном «трудо-
ва правосуб’єктність». А. Д. Зайкін
відзначав, що закон наділяє громадян
трудовою правосуб’єктністю, юри-
дичні можливості якої забезпечують
застосування їх здатності до праці 
[6, c. 111]. Однак перед тим, як визна-
чити поняття трудової правосуб’єкт-
ності, розглянемо позиції вчених
щодо визначення поняття правоздат-
ності та дієздатності.

Так, О. С. Йоффе відзначав, що
«...слід розрізняти правове становище
в об’єктивному і суб’єктивному сенсі.
Перше – є правоздатність, визначу-
вана законом наперед і притому най-
загальнішим, абстрактнішим спосо-
бом (наприклад, юридичне становище,
обумовлене можливістю особи стати
кимось). Друге – правове становище
особового роду, що визначає юри-
дичні позиції лише цього конкретно-
го індивіда і залежне від здійснення
ним або відносно нього іншими осо-
бами конкретних юридичних актів 
[7, с. 127].

Спірну позицію з цього питання
займає І. М. Якушев, який вважає 
трудову правоздатність природною
властивістю працівника, аналогічною
правоздатності в інших галузях права.
«Вона,– на його думку,– виникає з мо-
менту народження. Що ж до дієздатно-
сті, то вона є юридичною властивістю,
самостійною правовою категорією і
залежить від настання віку, психіч-
ного і соматичного стану особи» [8,
c. 9–10]. Не можна цілком погодитись
із вченим, отже, виникнення трудової
правоздатності з моменту народжен-
ня означає, що людина може мати
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трудові права та обов’язки і в 5, і в 
10 років, що сприяє виникненню про-
тиріччя як із законодавством, так і з
існуванням правової демократичної
держави, яка не допускає працю ма-
лолітніх. Стосовно правової дієздат-
ності, то цілком слушно зазначає науко-
вець, що вона залежить від настання
певного віку, тобто повноліття, коли
людина своїми діями може набувати,
здійснювати  права та обов’язки, а
також нести матеріальну відповідаль-
ність за свої дії.

На думку відомих російських  учених,
Р. З. Лівшиця та Ю. П. Орловського,
правоздатність означає володіння згід-
но із законом правами і обов’язками,
а дієздатність – здатність своїми діями
набувати прав і обов’язків. Тільки 
з досягненням трудового повноліття
особа набуває трудових прав і обо-
в’язків (трудової правоздатності).
І тоді ж виникає трудова дієздатність,
тобто здатність своїми діями набувати
трудових прав і обов’язків. Працівник
як суб’єкт трудового права  виступає
тільки в особистій якості [9, c. 35].
З цього твердження випливає, що до
досягнення молодою неповнолітньою
особою трудового повноліття, вона
нездатна до праці, тобто до трудового
повноліття особа не володіє трудо-
вими правами та обов’язками, що, на
нашу думку, не є цілком правильним.
Вважаємо, що до настання трудового
повноліття особа має трудову право-
здатність, тобто має право вступати 
у трудові правовідносини, але тільки
зі згодою батьків або опікунів.

Необхідно зазначити, що за за-
конодавством України трудова пра-
воздатність та трудова дієздатність
наступають одночасно з 16 років. На
нашу думку, це питання є спірним на
сьогоднішній день. Дуже цікавим і по-
казовим є зарубіжний досвід, де тру-
дова правоздатність і дієздатність роз-
різняються. Трудова правоздатність
надається після досягнення  мінімаль-
ного віку прийому на роботу, що вста-

новлений з 15–16 років. Трудова ж
дієздатність у повному обсязі настає час-
тіше за все з 18 років, а в низці країн
навіть з 21 року. Таким чином, про-
тягом кількох років молодий праців-
ник має правоздатність, але позбавле-
ний повною мірою дієздатності. Він
може укладати трудовий договір тіль-
ки через посередництво своїх батьків
(опікунів, піклувальників) або з їх
згоди. Вони представляють його інте-
реси в судах. Ці особи, а також адміні-
стративний орган мають право ану-
лювати трудовий договір, укладений
неповнолітнім працівником, якщо він
завдає йому шкоди [10, c. 52].

Отже, цілком підтримуючи зарубіж-
них законодавців, вважаємо, що трудо-
ва правоздатність особи наступає саме
з того періоду, коли особі дозволено
законодавством вступати у трудові
правовідносини, тобто це 14 років 
(з цього є  винятки, коли до праці
допускається  прийняття осіб молод-
ше 14 років відповідно до Проекту
трудового кодексу  України). Своєю
чергою трудова дієздатність наступає
лише по досягненню особою 18 років,
тобто з того періоду, коли працівник
може набувати та здійснювати будь-
які майнові та немайнові права та
обов’язки, а також нести матеріальну
відповідальність, яку згідно з чинним
КЗпП України,може мати тільки повно-
літня особа. Таким чином, до настання
повноліття, молода особа може укла-
дати трудовий договір  тільки зі зго-
ди своїх батьків або опікунів. Тобто 
це своєю чергою підтверджує, що до
настання повноліття всі працівни-
ки мають неповну трудову правосу-
б’єктність.

Можна також говорити і про 
виділення спеціальної трудової пра-
восуб’єктності. За специфікою змісту,
як зазначає І. І. Шамшина, спеціальна
трудова правосуб’єктність є особли-
вою  правовою категорією, що допов-
нює загальну трудову правосуб’єкт-
ність і вказує на здатність працівника
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займатися  певними видами трудової
діяльності, до яких законом установ-
лені особливі вимоги. Фізична особа
може мати спеціальну трудову пра-
восуб’єктність тільки за наявності
загальної трудової правосуб’єктності.
Критеріями спеціальної трудової пра-
восуб’єктності працівника можуть
бути: а) стан здоров’я; б) певні вимо-
ги до віку; в) факт громадянства [14,
с. 138]. Такої ж позиції дотримуються
інші вчені, що вважають, що трудову
правосуб’єктність громадян, окрім ві-
кового критерію, характеризує і вольо-
вий критерій, тобто стан психічної
здатності громадян до праці [15, c. 9].

На нашу думку, заслуговує на
увагу твердження С. П. Маврина і 
Є. Б. Хохлової, що галузева трудова
правосуб’єктність фізичних осіб є рів-
ною у тому сенсі, що всі вони володі-
ють однаковою можливістю застосо-
вувати свої здатності до праці і мати
стандартний набір прав та обов’язків,
передбачених безпосередньо зако-
ном. Водночас соціальні, фізичні,
інтелектуальні, статеві, кваліфікацій-
ні та інші особливості різних фізич-
них осіб фактично різні. Відповідно
різні і їх здатності до конкретних ви-
дів праці або професійної діяльності.
Тому, маючи однакову галузеву трудо-
ву правосуб’єктність, фізичні особи
володіють різною спеціальною трудо-
вою правосуб’єктністю [16, c. 315–316].
Таким чином можна зазначити, що
суб’єктна диференціація  в трудовому
праві конкретизує застосування право-
вих норм до різних суб’єктів не через
виконання ними трудових обов’язків у
специфічних умовах, а внаслідок особ-
ливих властивостей, що характери-
зують самих громадян [19, с. 38].

Отже,з’ясувавши питання визначен-
ня трудової правосуб’єктності моло-
дих працівників, необхідно більш де-
тально розглянути особливості укла-
дання трудового договору з моло-
дими працівниками. Для логічності
викладу матеріалу визначимо певну

систематизацію, а саме: 1. Укладання
трудового договору з учнями; 2. Укла-
дання трудового договору з випуск-
никами навчальних закладів; 3. Укла-
дання трудового договору з молодими
спеціалістами.

Щодо форми реалізації права на
працю учнів у віці від 14 до 15 і від 
16 до 18 років, законодавець вимагає
надання згоди одного з батьків або
особи, що їх замінює на працевлашту-
вання неповнолітнього. Надання цієї
згоди є однією з особливостей вступу
неповнолітнього в трудові правовід-
носини, додатковою умовою реаліза-
ції неповнолітнім права на працю,
а також додатковою гарантією за-
хисту його прав і законних інтересів.
Своєю чергою учнями треба вважати
осіб, що стають до роботи без робочої
професії (спеціальності), в якій заці-
кавлене підприємство і які зобов’я-
залися протягом обумовленого тер-
міну безпосередньо у процесі праці
оволодіти відповідною професією, а
також шляхом освоєння відповідних
теоретичних знань. Підприємство за
трудовим договором з учнем зобов’я-
зується здійснювати безкоштовне
навчання відповідному фаху і гаран-
тувати учню певну оплату за час про-
ходження цього навчання. Таким чи-
ном, правовідносини, що виникають у
зв’язку з підготовкою кадрів на під-
приємстві, мають характер трудових,
оскільки на учнів, які навчаються,
поширюється законодавство про пра-
цю. Вони є ідентичними [20, c. 339],
тому дія абз. 2 п. 1 ст. 51 КЗпП по-
ширюється на всіх неповнолітніх 
осіб, які мають правовий статус учня.
А отже, тривалість робочого часу уч-
нів, які працюють протягом навчаль-
ного року у вільний від навчання 
час віком від 16 до 18 років, не може
перевищувати 18 годин на тиждень,
а для учнів 14–15 років до 16–12 годин
на тиждень. Слід відмітити, що  зазна-
чена тривалість робочого часу не є
скороченою [21, с. 340].
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Що ж стосується законодавства дер-
жав – членів Європейського Союзу,
наприклад Німеччини, то за згодою
батьків підлітки, які досягли 13 років,
можуть не більше 3 годин на день
допомагати по збиранню врожаю, 2 го-
дини розносити газети або збирати
м’ячі на тенісному корті. За годину
роботи вони одержують від 4 до 8 євро,
за німецькими стандартами – непогані
гроші. Тому і попит на їхні послуги ве-
ликий. Робота чекає їх усюди. Недав-
нє опитування засвідчило, що 45%
старшокласників працюють більш-
менш регулярно, і їхня кількість що-
річно зростає. У 15 років допускається
вже робота чотири тижні підряд, але
тільки під час канікул. У майбутньому
кількість таких винятків збільшувати-
меться [22, c. 20–21]. О. Т. Барабаш
обґрунтовує необхідність легалізації на-
дання можливостей підліткам з 14-річ-
ного віку працювати за трудовим
договором. Він зазначає, що за зако-
нодавством України підлітки з 14 ро-
ків, якщо вони не є такими, що 
вчаться, не можуть бути допущені до
роботи взагалі [23, c. 48]. Крім того,
проект Трудового кодексу України мі-
стить положення, яке допускає  мож-
ливість трудової діяльності в органі-
заціях кінематографії, театральних,
концертно-видовищних та інших твор-
чих організацій осіб, які не досягли 
14-річного віку, з відома одного з ба-
тьків або особи, що його замінює,
і з дозволу служби у справах неповно-
літніх.

Справедливо зазначає Л. В. Ко-
това, в тому, що цілком виправданим  
і навіть необхідним є  нормативне за-
кріплення у трудовому законодавстві
окремих видів трудової діяльності, до
яких можуть допускатися малолітні
особи, які не досягли 14 років. Оскіль-
ки застосування праці таких осіб
реально існує на практиці в організа-
ціях кінематографії, театральних, кон-
цертно-видовищних та інших творчих
організаціях, та застосування такої

праці має здійснюватися з урахуван-
ням всіх соціально-правових гарантій,
установлених трудовим законодав-
ством [12, с. 63]. Важливо відзначити,
що якщо трудове законодавство не
надасть можливості легального засто-
сування творчої праці малолітніх, то
це призведе тільки  до того, що фак-
тично така праця застосовуватиметь-
ся або на підставі угод цивільно-пра-
вового характеру, або взагалі без
юридичного оформлення. У результа-
ті такого підходу малолітні особи,
обдаровані творчими здібностями у
різних сферах, знаходитимуться без
відповідного соціально-правового за-
хисту [14, с. 153].

Ми цілком підтримуємо цю про-
позицію, але за умови обов’язкової
письмової згоди як малолітньої особи,
так і її батьків або опікунів. А також
необхідно, на нашу думку, передба-
чити письмовий облік працюючих 
малолітніх з обов’язковим контролем
та перевіркою. Тобто необхідні га-
рантії  того, що ця діяльність не буде
перешкоджати нормальному функ-
ціонуванню та розвитку малолітньої
особи.

Стосовно працевлаштування ви-
пускників навчальних закладів, то від-
повідно до п. 5 Порядку працевлашту-
вання випускників вищих навчальних
закладів, затвердженого Кабінетом
Міністрів України постановою від 
22 серпня 1996 pоку № 992 затвердив,
що за рік до закінчення навчання  міні-
стерства, інші  центральні органи  вико-
навчої  влади, Рада  міністрів  Автоном-
ної Республіки Крим, обласні, Київ-
ська та Севастопольська міські держав-
ні адміністрації, державні організації
та установи, уповноважені  Кабінетом
Міністрів України, укладають кон-
тракти з виконавцями державного
замовлення  (далі  –  державні  замов-
ники) відповідно до кількості замов-
лених місць, подають міністерствам
та відомствам, що мають у своєму  під-
порядкуванні вищі навчальні заклади,
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які виконують державне замовлен-
ня (далі – виконавці державного за-
мовлення), перелік місць працевлаш-
тування та умов, які вони зобов’я-
зуються створити випускнику (забез-
печеність житлом, розмір заробітної
плати, інші соціальні гарантії). За-
мовники несуть відповідальність за
достовірність поданої інформації 
про потребу у фахівцях [24]. Своєю
чергою випускники, які уклали угоду
з вищим навчальним закладом після
зарахування на навчання, повинні від-
працювати за місцем призначення не
менше трьох років. У разі неприбуття
молодого фахівця за направленням
або відмови без поважної причини
приступити до роботи за призна-
ченням, звільнення його з ініціативи
адміністрації за порушення трудової
дисципліни, звільнення за власним
бажанням протягом трьох років ви-
пускник зобов’язаний відшкодувати у
встановленому порядку до державно-
го бюджету вартість навчання та ком-
пенсувати замовникові всі витрати.
Відповідно до п. 15 Порядку праце-
влаштування випускників вищих на-
вчальних закладів, затвердженого
Кабінетом Міністрів України у разі
відмови у прийнятті на роботу за
призначенням і зверненням молодих
фахівців до центрів зайнятості замов-
ники відшкодовують державній служ-
бі зайнятості всі витрати, пов’язані з
працевлаштуванням, перепідготов-
кою, виплатою допомоги по безробіт-
тю та матеріальної допомоги в розмі-
рі стипендії під час проходження про-
фесійної підготовки та перепідго-
товки. Одержані кошти спрямовую-
ться до місцевої частини Державного
фонду сприяння зайнятості населення
(п. 15) [24].

Відповідно до Постанови від 29 лю-
того 1996 року № 266 «Про порядок фор-
мування та розміщення державних
замовлень на поставку продукції для
державних потреб і контролю за їх
виконанням» особи, які навчаються за

рахунок державних коштів, уклада-
ють з адміністрацією вищих навчаль-
них закладів угоду, відповідно до якої
вони зобов’язуються після закінчення
навчання відпрацювати у державно-
му секторі не менше трьох років,
а в разі відмови повинні в установ-
леному порядку відшкодувати вар-
тість навчання. Особи, які навчаються
за рахунок юридичних (фізичних)
осіб, вирішують питання щодо по-
дальшої роботи виключно угодою
між собою [25].

Стосовно укладання трудового
договору з молодим громадянином,
направленим на заброньоване робо-
че місце, існують такі особливості
укладання трудового договору з при-
воду роботи на заброньованому робо-
чому місці здійснюється виключно на
підставі направлення державної служ-
би зайнятості. У разі прийняття на
роботу на заброньовані робочі місця
молодих громадян, які вперше шука-
ють роботу, після закінчення або при-
пинення навчання у середніх загаль-
ноосвітніх школах, професійно-тех-
нічних навчальних закладах, після
звільнення зі строкової військової або
альтернативної (невійськової) служ-
би трудовий договір укладається не
менш як на два роки. У разі відмови у
прийнятті на роботу громадян, які
належать до категорій, зазначених у
п. 2 Положення про порядок броню-
вання на підприємствах, в організа-
ціях, установах робочих місць для пра-
цевлаштування громадян, які потре-
бують соціального захисту, у межах
встановленої броні за кожну таку від-
мову відповідно до п. 3 статті 5 Закону
України «Про зайнятість населення»
державна  служба зайнятості стягує з
підприємства штраф у п’ятдесяти-
кратному розмірі неоподатковувано-
го мінімуму доходів громадян [26].
Одержані кошти спрямовуються до
місцевої частини державного фонду
сприяння зайнятості населення і мо-
жуть використовуватися на фінансу-

428

Публічне право № 3 (7) (2012)



вання витрат підприємств, які створю-
ють робочі місця для працевлашту-
вання зазначених категорій громадян
понад установлену квоту робочих
місць за договорами з державною
службою зайнятості [27]. Отже, моло-
дий громадянин, який укладає трудовий
договір вперше на заброньованому
для нього робочому місці, наділяється
додатковими гарантіями, тобто забез-
печується стабільною роботою на два
роки, з огляду на те, що при бажанні
молодий працівник може працювати
необмежений строк у подальшому.

Укладання трудового договору з
молодим спеціалістом, також має свої
особливості. Оскільки за рік до закін-
чення навчання міністерства, інші
центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севасто-
польська міські державні адміністра-
ції, державні організації та установи,
уповноважені Кабінетом Міністрів
України (далі – державні замовники),
мають укладати контракти з виконав-
цями державного замовлення відпо-
відно до кількості замовлених місць,
подають міністерствам та відомствам,
що мають у своєму підпорядкуванні
вищі навчальні заклади, які викону-
ють державне замовлення, перелік
місць працевлаштування та умов, які
вони зобов’язуються створити випуск-
нику (забезпеченість житлом, розмір
заробітної плати, інші соціальні
гарантії) [24], оскільки це дає підстави
вважати, що робочі місця, вказані в
переліку місць працевлаштування,
можуть бути заповнені тільки моло-
дими спеціалістами.

До особливостей укладання трудо-
вого договору з молодим спеціалістом
слід віднести і строк цього договору.
Відповідно до п. 2, п. 14 Порядку пра-
цевлаштування випускників вищих
навчальних закладів, підготовка яких
здійснювалась за державним замов-
ленням, випускники, яким присвоєно
кваліфікацію фахівця з вищою освітою
різних освітньо-кваліфікаційних рівнів
і які працевлаштовуються на підставі
направлення на роботу вважаються
молодими спеціалістами протягом трьох
років з моменту укладення трудового
договору, а також те, що у разі звіль-
нення за власним бажанням протягом
трьох років випускник зобов’язаний
відшкодувати вартість навчання [24].

Укладення трудового договору 
з неповнолітньою особою, особою, що
направлена на заброньоване робоче
місце та молодим спеціалістом оформ-
люється в загальному порядку, уста-
новленому ст. 24 КЗпП – наказом або
розпорядженням роботодавця про
зарахування працівника на роботу.

Підсумовуючи вищенаведене, необ-
хідно зазначити, що шляхом укладен-
ня трудового договору громадяни
реалізують своє право на працю, а та-
кож принцип свободи праці. Необхід-
но зазначити, що особливостями укла-
дення трудового договору з молодими
працівниками є досягнення певного
віку, своєю чергою, чим молодше пра-
цівник, тим більше додаткових умов
висувається при укладенні трудового
договору про працю, для забезпечен-
ня соціально вразливої категорії пра-
цівників додатковими гарантіями при
реалізації їх права на працю.
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Якубова А. С. Особливості укладання трудового договору  як добровільної
угоди про реалізацію права молоді на працю

Статтю присвячено визначенню особливостей укладення трудового договору
як добровільної угоди про реалізації права молоді на працю. Розглянуто погляди
вчених стосовно визначення поняття «трудова правосуб’єктність». З’ясовано особ-
ливості укладення трудового договору з учнями, випускниками та молодими
фахівцями.

Ключові слова: трудовий договір, реалізація права на працю, молодь.

Якубова А. С. Особенности заключения трудового договора  как добровольно-
го соглашения о реализации права молодежи на труд

Статья посвящена определению особенностей заключения трудового договора
как добровольного соглашения о реализациях права молодежи на труд. Рассмотрены
взгляды ученых относительно определения понятия «трудовая правосубъект-
ность». Выяснены особенности заключения трудового договора с учениками,
выпускниками и молодыми специалистами.

Ключевые слова: трудовой договор, реализация права на труд, молодежь.

Yakubova A. Feature of conclusion of labour treaty  as voluntarily agreement about
realization of right youth on labour

The article is sanctified to determination of features of conclusion of labour treaty
as a voluntarily agreement about realization of right youth on labour.The looks of scien-
tists are considered, in relation to determination of concept «labour legal personality».
The features conclusion of labour treaty is found out with students, graduating students
and young specialists.

Key words: labour contract, realization of right to work, young people.


